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Dorpsbelang 

 

Beste mensen, 

 

Beetje vreemd, een stukje schrijven voor de Uitkijk. Doen anderen altijd, maar toch zal ik er 

maar aan geloven. 

 

Even samen terugblikken. Er zijn alweer behoorlijk wat activiteiten georganiseerd door de vele 

vrijwilligers van ons dorp. Nu ik er wat meer bij betrokken raak, realiseer ik me hoeveel  het er 

zijn. 

 

Dorpsbelang heeft samen met IGW, voor de 5e  keer een plantjesdag georganiseerd op 21 

april. Dit was wederom een succes. Altijd mooi om mensen blij te zien met een bak vol mooie 

plantjes. Ook bewoners van de buitenwegen zijn gekomen om een mooie bak bij het dorpshuis 

samen te stellen. 

 

Dorp Kraggenburg heeft de 1e prijs gehaald met het tulpenmozaïek. Dat is een geweldige 

prestatie. Bij deze wil ik dan de mozaïekgroep bedanken en feliciteren met dit resultaat.  

Met Koningsdag hebben we de vlag gehesen onder begeleiding van Le Chapel met een mooi 

dansje van de kinderen waarna ze hun fiets mochten versieren. 

 

Ook de jaarlijkse Steppentocht en Leeuwenronde hebben we gehad. Altijd weer een hele 

uitdaging  voor de deelnemers. 

 

Natuurlijk hebben we ook volop kunnen genieten in de Feestweek. We hadden mooi weer en er 

waren veel activiteiten. Feestweekcommissie bedankt! 

 

Dan zal het u ook niet ontgaan zijn dat we een nieuwe enthousiaste vrijwilligersgroep hebben, 

de Groenbrigade,  die al mooie verfraaiingen in het dorp heeft gerealiseerd. 

 

Natuurlijk zien we ook de ongemakken in het dorp. Zo is op dit moment de Walstraat 

bijvoorbeeld afgesloten. Ook heeft u kunnen vernemen dat we in september met 

wegafsluitingen te maken krijgen bij de rotonde en de Kraggenburgerweg. We zullen maar 

hopen dat de werkzaamheden voorspoedig zullen verlopen, want omrijden doen we niet graag. 

 

Verder is de gemeente druk bezig met hoe de inrichting van de nieuwbouw er precies kan gaan 

uitzien. 

We zijn op dit moment samen met de Gemeente bezig om een klankbordgroep te formeren. 

Deze zal dan meedenken over het inrichtingsplan, opstellen van beeld-kwaliteitsplan en andere 

voorwaarden. 

 

Graag wil ik u een mooie zomerperiode toewensen. 

 

Namens Dorpsbelang, 

André Verwer 

 

 

 

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

➔ of Stuwwal 19 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Dorpsbelang 

 

Beste mede dorpsbewoners, 

 

Als onderdeel van de gemeente biedt IGW de mogelijkheid aan voor een dorpsschouw. Het 

IGW team gaat dan met (een afvaardiging van) Dorpsbelang een rondje door het dorp lopen of 

fietsen waarbij knelpunten worden bekeken en besproken. Afhankelijk van het soort punten 

dat door Dorpsbelang is aangeleverd, kunnen er ook andere collega's van de gemeente 

gevraagd worden mee te gaan. Het kan gaan om groen & grijs punten, maar ook punten die 

betrekking hebben op veiligheid of sociale aspecten kunnen besproken worden. Niet alle 

punten kunnen altijd opgelost worden, maar het is wel goed om de punten te kunnen 

bespreken. Nu kan het Dorpsbelang uiteraard een aantal punten bedenken die dan bekeken 

kunnen worden, maar onze vraag is of u/jullie ook nog graag e.e.a. aangeduid zou zien bij de 

gemeente. Zijn er voorbeelden die in deze dorpsschouw meegenomen kunnen worden? Dien 

deze dan in het bij het Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl. Liever op papier 

indienen? Dat kan bij Yvonne de Hamer, Stuwwal 12. Graag indienen voor 15 augustus. 

 

Namens het Dorpsbelang – Yvonne de Hamer 

 

 

Nieuws van Be-Fair   

 

Het seizoen 2017-2018 schiet al weer aardig op, de stratenvolleybal is 

weer geweest en het wedstrijdseizoen van de volleybal is reeds ten 

einde. Sommige andere sporten gaan nog een aantal weken fanatiek 

door tot de zomervakantie. 

 

De balans aan het einde van het volleybal seizoen kan worden 

opgemaakt en er kan oprecht gezegd worden dat er erg leuk is 

gespeeld door alle teams. Het senioren damesteam heeft lekker meegedaan in de 3e klasse en 

is uiteindelijk op een mooie 4e plek geëindigd. Het meisjes A team speelde afgelopen jaar voor 

het eerst in de A en daarbij ook nog eens in de 1e klasse. Dat was in het begin even wennen, 

maar ze hebben de aansluiting snel gevonden en een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. 

Uiteindelijk zijn ze geëindigd als 6e, mooi in de middenmoot. Knap gedaan en volgend seizoen 

wederom in de A 1e klasse. 

 

De CMV jeugd (basisschool) heeft ook goede zaken gedaan. De CMV competitie is altijd 

verdeeld in twee helften waarbij de laatste helft dus vanaf de kerstvakantie tot eind april loopt. 

We zijn het seizoen geëindigd met twee CMV teams. Een niveau 4 team en een niveau 5 team. 

Het niveau 4 team heeft lang uitzicht gehad op de eerste plaats. Op het einde kwamen ze net 

wat tekort en zijn ze uiteindelijk 2e geworden, maar erg goed gedaan natuurlijk! 

De grootste winnaar dit seizoen is het CMV niveau 5 team van de meiden hieronder, zij zijn 

kampioen geworden! Op de foto hieronder zie je links staan Maartje Trompmeesters, rechts 

staand Fleure Vellinga, middenin zittend Caro Wullems daarnaast Maaike Van Haaster en dan 

helemaal vooraan Tanja Kostwinder. Een top prestatie! Nogmaals gefeliciteerd! 
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Volgend seizoen starten we met 3 CMV teams: een niveau 4 team (1e klasse), een niveau 5 

team (1e klasse) en een niveau 6 team. Alvast een fijne vakantie allemaal en volgend seizoen 

gaan we vol enthousiasme weer verder! 

 

Stratenvolleybal 

Ook dit jaar is er tijdens de stratenvolleybal in de feestweek weer fanatiek gestreden tussen de 

wijken om de eeuwige roem en de wijkbeker natuurlijk. Dit keer op de zaterdagmiddag en 

ondanks het “foute” thema is er gelukkig weinig fout gegaan (hooguit die hond die de 

spelregels niet had begrepen). Zelfs het weer was goed geregeld. Irma bedankt voor de 

organisatie, maar natuurlijk ook de feestweek commissie, alle andere vrijwilligers en 

deelnemers hartelijk bedankt. Het was weer een geslaagd evenement. 

 

Namens bestuur Be-Fair, 

Joachim de Kruijk 

 

 

FC Kraggenburg 

 

Het voetbalseizoen 2017/2018 is alweer ten einde gelopen. Wat hebben we er 

met elkaar weer een mooi seizoen van gemaakt! Op zondag 27 mei hebben we 

de Seizoensafsluiting gehad waarbij alle vrijwilligers en sponsoren letterlijk in 

het zonnetje werden gezet. Het was een mooie zonnige dag waarbij we konden 

genieten van al onze senioren elftallen die thuis mochten spelen. Het was een 

groot succes om een jacuzzi op de Brem te hebben waar iedereen een momentje in kon 

ontspannen 😊.   

 

Seizoen 2017/2018 

Om terug te blikken op het afgelopen seizoen hebben we de leiders van alle teams gevraagd 

om een stukje te schrijven. Van het 1e, 2e en 3e elftal hebben we een mooi verslag gekregen. 

Dankjewel!   

 

Het seizoen 2017/2018 van FC Kraggenburg 1 

Afgelopen seizoen was een uitdaging om in de 4e klasse blijven. Tot en met de laatste 

wedstrijd was het spannend, maar het is ons gelukt! Toch was al deze spanning niet nodig 

want zelfs tegen kampioen Veno hadden we punten kunnen pakken... Met 20 punten uit 26 

wedstrijden zijn we op de 11e plaats geëindigd, genoeg om de nacompetitie te ontlopen.  

 

De andere uitdaging van dit seizoen was om de teams rond te krijgen voor de wedstrijden op 

zondag. Maar de noodzakelijke samenwerking met het 2e en 3e verliep gelukkig soepel. We 

willen iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen! 

 

Onze huidige trainer Gerrit Bien uit Kampen heeft besloten om ook volgend jaar hoofdtrainer 

te blijven bij het 1e, daar zijn we blij mee. Gelukkig is het dit seizoen altijd gezellig geweest, 

daar draait het natuurlijk om. We gaan binnenkort een weekendje weg om het seizoen af te 

sluiten. 

 

Wij willen diegene die stoppen bij het 1e, de leiding, verzorging en vlaggers bedanken voor 

hun inzet!! 

 

 

Het seizoen 2017/2018 van FC Kraggenburg 2 

Het seizoen van het 2e elftal van Kraggenburg begon, tegen alle verhoudingen en 

verwachtingen vooraf in, benedenmaats. De technische staf had een sterke selectie 

samengesteld, dit komt vooral door de zwaargewichten Rico van der Stelt en Wout van Keulen. 

Dit tweetal heeft zich ver voor de start van het seizoen ingespannen om een waardige en 

gebalanceerde selectie te vormen, waar ze uitstekend in geslaagd zijn. Vanuit het hele team, 

chapeau voor de leiding. Een team heeft natuurlijk een aanvoerder nodig en ik kan mij, zelfs 

na extensieve rondvraag, geen betere aanvoerder wensen dan Mike Temmink. Als persoon én 

als voetballer een voorbeeldprof, die naast het beruchte balletje trappen op zondag, zich ook 
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nog bezighoudt met wielrennen. Als secondant fungeert Stefan Doejaarden, al jaren een 

gewaardeerde en onvermoeibare kracht op de linksback. In de schaarse gevallen dat de eerder 

genoemde eerste keus voor de aanvoerdersband er niet is staat Stefan altijd op om deze taak 

op zich te nemen. Zijn invloed in het veld is vergelijkbaar met erbuiten, Stefan heeft een 

goede kijk op het spelletje en weet vaak de juiste snaar te raken tijdens teambesprekingen. 

 

Een paar jongens die de gelederen minder frequent versterkt hebben, maar die desalniettemin 

van onschatbare waarde zijn geweest, zijn Angelo Olaer, Stijn de Boer, Wesley van der Heijden 

en Kas van Egmond. De oplettende lezer weet meteen dat deze spelers veel wedstrijden bij 

het eerste elftal van de plaatselijke FC hebben gespeeld, dat is ook niet meer dan logisch met 

de indrukwekkende bundeling van talenten die deze spelers met zich meedragen. Ondanks dat 

de inbreng van deze spelers over de loop van het afgelopen seizoen minder groot is, wil ik 

namens de volledige selectie eenieder bedanken die zich ingespannen heeft om ons te 

verblijden met de voetbalkunsten. 

 

We keren terug bij vaste spelers van het 2e elftal, waar sinds dit seizoen de Kraggenburgse 

variant van Ed de Goeij onder de lat stond. In de barre tijden voor de winterstop komen 

superlatieven tekort om de prestaties van Mike van Egmond de beschrijven. Eigenhandig hield 

hij menig wedstrijd spannend met een combinatie van uitgekiend positiewerk en katachtige 

reflexen. Misschien nog wel legendarischer zijn de prestaties van onze doelverdediger in de 3e 

helft, waarin hij menig tegenstander definitief uitgespeeld heeft. Begin van het seizoen 

uitkomend voor het 1e elftal, heeft Lars van Diepen ervoor gekozen om het leeuwendeel van 

dit seizoen het 2e elftal te dienen. Met zijn loopvermogen, harde werken en stevige tackles 

heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten op het middenveld. Hij heeft zich niet alleen in 

het hart van het elftal gespeeld, maar ook in het hart van eenieder die met hem samenspeelt. 

Paul de la Vieter heeft als oudgediende een sterk seizoen gespeeld, met een frivoliteit die past 

bij iemand met zijn aanzienbare technische bagage. Een immer betrouwbare speler, die 

ervaring toevoegt aan een verder voornamelijk frisse ploeg. We hopen met zijn allen dat we 

nog lang mogen genieten van deze uitstekende speler.  

 

Een speler die ook al lang geleden zijn sporen verdiend heeft, Youri Potters, heeft weer een 

stabiel seizoen gedraaid. Variabel inzetbaar, altijd een positieve houding en een neusje voor de 

goal, Youri heeft zich ontwikkeld tot een uitmuntende en onmisbare pion in het voetbalbolwerk 

van FCK 2. Corné Spelde en Jouri Spelde zijn relatieve nieuwkomers bij de vereniging en ik 

durf te stellen dat we als vereniging nog veel plezier kunnen beleven aan dit tweetal. Het was, 

zoals gebruikelijk, even zoeken naar de ideale positie om deze voetballers volledig tot hun 

recht te laten komen, maar zodra deze gevonden was ontbloeiden ze. Niek Nijkamp speelde dit 

seizoen zijn eerste wedstrijden voor FC Kraggenburg en het mag gezegd, niet onverdienstelijk. 

Ook Niek moest even zijn draai vinden, maar eenmaal bezig liep hij frivool en fris als een 

keizer over het veld. Maik Verwer speelde wederom een onvoorstelbaar seizoen aan de 

rechterflank, waar tegenstanders moedeloos werden van zijn onnavolgbare en onuitputtelijke 

demarrages over eerder genoemde flank. En wat was dit seizoen geworden zonder de 

terugkeer van de verloren zoon, Terence Muis. Na een gedwongen afscheid, geplaagd door 

blessures, koos hij ervoor om toch maar weer de bijzonder gekleurde voetbalschoenen uit de 

wilgen te hengelen, om de 2e seizoenshelft als vanouds tegenstanders in de luren te leggen. 

Ondanks de trainingsachterstand spatte de techniek, rust en controle er nog vanaf, evenals het 

lezen van het spel. Door een gezamenlijke krachtsinspanning heeft het 2e de rug gerecht na 

de winterstop, werd er sterk voetbal gespeeld en werden er wedstrijden gewonnen. Wat mij 

het meest bijblijft is de eensgezindheid, de wil om te werken voor elkaar en voor alles, het 

spelplezier. Ik hoop dat ik de lezer mijn enthousiasme over heb kunnen brengen, kom gerust 

eens kijken. Het 2e elftal speelt veel te vroeg, bijna elke zondag. We weten zelf vaak ook niet 

waar we spelen, dus dit kan ik u ook niet vertellen. 

 

Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens! 
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Het seizoen 2017/2018 van FC Kraggenburg 3 

Het Kampioenschap. 

Op 24 September was het weer zo ver: het seizoen was begonnen, de schoenen gepoetst, de 

ballen opgepompt en de bidons gevuld. 90 Minuten later was  de eerste nederlaag een feit. 

Een uitwedstrijd tegen Oranje-zwart  werd verloren met 0-4 onder leiding van Frans Van 

Egmond Senior en Jaap Veldhuis. Er volgden hierop nog 2 nederlagen maar het voelde als 

winst! Er werd gelachen, er was plezier, we waren een team en de 3e helft werd vaak in winst 

omgezet. Winst en verliespartijen bleven zich de 1e helft van het seizoen in rap tempo 

opvolgen met elke week weer een vaste basis van fitte jonge spelers.. althans, in geest. Hun 

paspoort vermeld “anders”.   

 

Op 17 december  werd de laatste wedstrijd voor de winterstop gespeeld. We mochten uit 

tegen Vollenhove. De wedstrijd was onder leiding van Dhr. Lok die zijn taak iets te serieus 

nam als scheidsrechter in de kelderklasse. Na wat aanpassingen in de spelerspassen (de 

boratgezichten werden aangepast naar de juiste pasfoto’s) en het instrueren van de coaches 

en staf kon er worden afgetrapt na een kwartier uitleg aan beide teams. Na een onstuimige 1e 

helft waarbij Frans Van Egmond Senior instruerend en gebarend langs de lijn het fluitsignaal 

voor rust aanhoorde, liep hij tevreden al rollend met een sjekkie richting de kleedkamer. In 

gedachte had hij verschillende tactieken waarbij de ingevallen kerstboom de voorkeur genoot. 

Nadat iedereen weer opgepept en klaargestoomd was voor zover dat mogelijk was, kon de 2e 

helft beginnen. Korte passes, lange ballen, oversteekjes, en tomeloze inzet deden deze 

wedstrijd eindigen in een mooie overwinning voor de FC met 2 doelpunten verschil. Weer had 

het team gewonnen! Niet door de 3 punten die werden meegenomen naar de Brem, maar 

omdat plezier en het teamgevoel weer hadden overwonnen.  

 

De lange winter had enorm koud aangevoeld. Niet door de temperaturen, maar door het gemis 

van de Brem, de kleuren wit en rood, het groene goud en het kameraadschap. Deze winter 

voelde aan als bittere kou. Op 15 april was het eindelijk tijd om weer de wei in te gaan. 

Maarten Batterink werd toegevoegd in de vorm van technische staf. We begonnen de 2e helft 

van het seizoen tegen het welbekende Oranje-zwart die ons de 1e partij in de 1e  seizoenshelft 

versloeg met 0-4. Maar deze keer werd anders! Iedereen voelde het…. het hing in de lucht! De 

wijze lessen die op voetbalgebied waren gegeven door coach en balvirtuoos Jaap Veldhuis ging 

zich uitbetalen in de 2e helft van het seizoen. Na een fantastische wedstrijd die met geen pen 

is te beschrijven, ging de FC niet alleen met 3 punten naar huis, maar ook met maar liefst 3 

doelpunten verschil!  

 

De 2e helft van het seizoen ging uitmuntend. De selectie was vaak compleet en Ad Van De 

Noort vaak belangrijk in het veld, maar net zo belangrijk langs de lijn als grensrechter. Ad 

heeft zijn laatste wedstrijd inmiddels gespeeld en is zeer belangrijk geweest voor de club 

waarvoor ook vanuit het 3e dank. Veel van de laatste wedstrijden werden omgezet in winst. 

Maar veel belangrijker: we zijn een echt team, de koppies stonden vaak omhoog, de 3e helft 

werd bijna altijd gewonnen, hebben allemaal ons steentje bijgedragen, jong en oud, vroeg of 

laat, gelachen en gehuild, gedoucht en afgedroogd. En dat maakt ons op papier geen 

middenmoter maar dat maakt ons een ware Kampioen …………………. een ware KAMPIOEN. 

 

Was  getekend. 

Fck3 

 

Afscheid Hoofdsponsor  

Transportbedrijf Wiegmink is 10 jaar onze trouwe hoofdsponsor geweest. Helaas hebben zij 

het contract beëindigd. We willen hen van harte bedanken voor de jarenlange sponsoring van 

het 1e elftal van FC Kraggenburg! We zijn op dit moment nog druk op zoek naar een nieuwe 

hoofdsponsor….  

  

Voetballen zomerstop 

Het was vorig jaar een groot succes om in de zomer door te voetballen. In overleg met de 

veldencommissie is er een vaste avond afgesproken. Vanaf 21 juni kan er op donderdagavond 

getraind worden door de senioren van 20.00u tot 21.30u. Voor de jeugd wordt er nog een 

geschikte dag en tijdstip gepland waarop zij kunnen voetballen.  
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Samenwerking FCK – SV Ens  

Op 22 mei is er een informatie bijeenkomst geweest waar iedereen zijn/haar vragen kon 

stellen over de samenwerking met SV Ens. De opkomst vanuit Kraggenburg was groot! Fijn om 

te zien dat er zoveel betrokkenheid is. We zijn het proces gestart en dit wordt nog verder 

vormgegeven. We hopen op een fijne samenwerking met Ens.   

 

Harkemase Boys 

Helaas komen de Harkemase Boys het weekend van 13 en 14 juli niet naar ons mooie complex 

voor hun trainingskamp. Er zijn bij hen teveel afmeldingen waardoor ze geen volwaardig 1e 

elftal kunnen neerzetten. 

 

Fruittoernooi 

Op 26 augustus willen we voor het 1e elftal het Fruittoernooi organiseren. Helaas zijn er nog 

te weinig aanmeldingen. We zijn druk bezig om voldoende elftallen te regelen. Via Facebook 

zullen we jullie op de hoogte houden. Op 16 september wordt het Fruittoernooi voor het 2e 

en 3e gehouden. Voor deze datum hebben we al een aantal aanmeldingen binnen! 

 

FC dag 16 juni 2018 

Op zaterdag 16 juni organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. In teamverband (7 

tegen 7) wordt er tegen elkaar gevoetbald. Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten 

staat voorop bij de FC dag. Deze middag is bedoeld voor jong tot oud. Ook niet- leden zijn van 

harte welkom om mee te voetballen! De aanvang is 13.00 uur.  

 

Na afloop van het sportieve deel is er een barbecue waarmee we deze gezellige dag kunnen 

afsluiten.  

Graag ontvangen wij jullie aanmeldingen voor 13 juni via: secretariaatfck@hotmail.com. Ook 

kun je je als team opgeven. Vergeet je tevens niet op te geven voor de barbecue i.v.m. het 

bestellen van vlees!  

 

We wensen jullie allen een mooie zomer toe en hopen jullie 16 juni te zien op de FC dag! 

 

Een sportieve groet,  

  het Bestuur van FC Kraggenburg  

 

 

Opgave formulier FC dag 

Zaterdag 16 juni 2018 

Aanvang: 13.00 uur. 

___________________________________________________________________________ 

 

Opgave voetbalgedeelte FC dag: 

 

Naam: 

Adres: 

Email adres: 

Leeftijd:  

Wel/ geen lid FC Kraggenburg:  

 

Opgave barbecue FC dag 

 

Naam:   

Deelname:  Volwassenen    11 euro  

  Jeugd (t/m 14 jaar)  5 euro     

Aanmelden voor de FC dag kan tot 13 juni! 
Zonder opgave geen deelname aan het voetbalgedeelte én barbecue!! 
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Enquête onder jongeren en jonge gezinnen 

 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) heeft half april tot begin mei een 

enquête gehouden onder jongeren, gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met 

schoolgaande kinderen. 

We hebben diverse jongeren mondeling benaderd en gevraagd mee te doen met deze enquête. 

Door specifiek mensen mondeling te vragen en daarbij rekening te houden met leeftijd, 

man/vrouw, student/thuiswonend/zelfstandig wonend, in het dorp/aan de buitenweg, kleine 

kinderen en al kinderen op de basisschool willen we een goede doorsnede van de doelgroep 

voor deze enquête krijgen. Gelijktijdig hebben we aan deze mensen gevraagd via WhatsApp en 

Facebook ook hun vrienden en kennissen te enthousiasmeren mee te doen met deze enquête.  

 

Dit heeft er in geresulteerd dat 78 personen de enquête hebben ingevuld. Meestal via internet 

en soms op papier.  

De grote hoeveelheid antwoorden maakt dat de uitwerking enige tijd gaat kosten. Na de 

zomervakantie willen we terugkomen met resultaten van deze enquête. 

Enkele cijfers kunnen we al geven. Het aantal deelnemers was 78, waarvan 23 man, 25 vrouw 

en 20 onbekend. Over de leeftijden: 5 mensen jonger dan 20 jaar, 33 mensen tussen 20 t/m 

29 jaar, 18 mensen tussen 30 en 39 jaar, 5 mensen ouder dan 40 jaar en 17 onbekend. Van 

de 78 deelnemers waren er 17 student (uitwonend of nog thuis-wonend). 

Dat hierboven “onbekend” bij staat komt omdat de mensen vrij waren wel of niet een aantal 

persoonlijke gegevens in te vullen. Toch zien we wel een redelijke verdeling van mensen die de 

enquête hebben ingevuld. 

Al met al is de werkgroep tevreden over de deelname en bedankt iedereen die heeft 

meegedaan. 

 

Namens de werkgroep Omzien, 

Jules Overmars. 

 

 

Sing a Song @ the Garden 

 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is er op zondag 24 juni Sing a Song @ the Garden. 

Leerlingen van Jan Groot Muziek zingen en begeleiden zichzelf op piano met popsongs van de 

jaren zeventig tot heden. Informatie over het programma is te vinden op 

www.jangrootmuziek.nl. 

 

Het bijzondere van dit optreden is dat het plaatsvindt in de tuin. Er valt dus veel meer te 

genieten dan alleen van muziek. Ruim voor aanvang (vanaf 13.00 uur ben je welkom) en na 

afloop van het optreden kun je genieten van bloemen en planten, de vijvers,  leuke hoekjes of  

van de rust in de tuin. Of ga gewoon voor de gezelligheid even 'een terrasje pakken'. 

 

Alle gegevens op een rijtje: 

Sing a Song @ The Garden 

Lokatie: de tuin van Jan Groot Muziek, Zwartemeerweg 32b, Kraggenburg 

Datum: zondag 24 juni 

Aanvang concert: 15.00 uur, tuin open vanaf 13.00 uur. 

Entree gratis. 

 

Omdat er een beperkt aantal bezoekers verwelkomd kan worden is het nodig een mailbericht 

te sturen naar info@jangrootmuziek.nl. 

 

 

 

 

http://www.jangrootmuziek.nl/
mailto:info@jangrootmuziek.nl
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Kerkenpad tijdens de tulpenroute 

 

Zaterdag 21 april jl. was onze kerk open en deden wij als kerk mee 

met kerkenpad. Tot verbazing van degenen die dit georganiseerd 

hadden, hebben wij veel belangstelling voor deze openstelling gehad. 

Er draaide een presentatie over wat wij doen als kerk en wat wij doen 

met onze maatschappelijk betrokkenheid bij het dorp, ons land en de 

wereld. Veel bezoekers waren hoogst verbaasd waar een kleine gemeente toe in staat is. Dit 

was voor degenen die het georganiseerd hadden een ware opsteker. Dank aan de 

organisatoren en organisten die tijdens het kerkenpad gezorgd hebben voor prachtige 

orgelklanken. Speciale dank gaat uit naar MTS Looise die voor alle bezoekers een bos tulpen 

beschikbaar heeft gesteld.  

 

Foute kerkdienst 

Op Moederdag 13 mei jl., was de “foute kerkdienst” als afsluiter van de feestweek. Het is 

geweldig mooi dat dit kan. Legerpredikant Ko Sent ging voor in een dienst te velde, zoals hij 

ook bijeenkomsten organiseert als zij op missie zijn in het buitenland. Ko nam ons mee op een 

van zijn missies in Irak. Hier waren zij in contact gekomen met een bepaalde 

geloofsovertuiging en waren uitgenodigd om een, voor deze gelovigen, heilige plaats/dorp te  

bezoeken. Iedereen die de heilige plaats betrad moest zijn schoenen uitdoen. Een van de 

soldaten deed dit niet en kon daarom niet mee om de heilige plaats te bezoeken. De andere 

gingen mee en merkten, dat als je ruimte geeft aan een ander, je zelf ook ruimte ervaart. Als 

je niet over je eigen principes heen kan stappen, lukt het nooit om een ander te begrijpen. Een 

prachtige boodschap. 

 

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 om 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. 

 

Wonen in de voormalige RK kerk 

Beste inwoners van Kraggenburg, inmiddels wonen wij een aantal weken in ‘onze kerkwoning’. 

Wij hebben vele gelukwensen ontvangen waarvoor dank. Wij begrijpen dat er onder u zijn die 

het resultaat willen zien. Wij bewonen de ‘oude’ entree van de kerk en ervaren het als een 

bijzondere plek om te wonen. Mocht u onze woning willen bekijken, bel gewoon aan. 

 

Gert en Alice 

 

Meer nieuws 
U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’) 

In juni wordt onze kerkenraad weer vernieuwd. Een aantal mensen treedt af en er komen weer 

nieuwe mensen bij. We zijn hiermee heel blij dat we het werk in onze kerk kunnen 

voortzetten. In alle gevallen blijven de aftredende ambtsdragers gehouden aan hun 

geheimhoudingsplicht. 

We zijn bezig met een subsidie aanvraag voor een vernieuwd project ‘Land van Verwondering’ 

waarmee Liesbeth Winters bezig is. Door Bijbelverhalen voor kinderen van de basisschool 

opnieuw te vertellen, leren de kinderen zelf nadenken wat zo’n verhaal vandaag nog betekent.  

Vergeet niet dat u op de dinsdagmiddag als de kerk open is weer kleding en dingen voor de 

voedselbank kunt inleveren. 
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Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

zo 24-jun 10.00  Dhr. R.Pasterkamp 

di 26-jun 15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

zo 1-jul 10.00  Dhr. R.Pasterkamp 

zo 8-jul 10.00 Jeugddienst Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 15-jul 10.00  Dhr. A. Palland 

zo 22-jul 10.00  Dhr. Joy Smit 

zo 29-jul 10.00  Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

di 31-jul 15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

zo 5-aug 10.00  Mw. Pastor J. Lalkens 

zo 
12-

aug 
10.00  Ds. G. Timmer 

zo 
19-

aug 
10.00 Morgengebed  

zo 
26-

aug 
10.00  Ds. G.C. van Rheenen 

di 
28-

aug 
15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

zo 2-sep 10.00  Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 9-sep 10.00 Avondmaal, kring Ds. J. Vonk 

zo 
16-

sep 
10.00  Mw. Ds. M. Rohaan - Bisperink 

zo 
23-

sep 
10.00 Startdienst Dhr. R.Pasterkamp 

zo 
30-

sep 
10.00 Jeugddienst Mw. Ds. W.L. Doornenbal 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

 

Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: 

www.pknkraggenburg.nl 

 

 

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

 

 
 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Laat droefheid en leegte niet de 
vreugdevolle herinneringen verdrijven. 
Hou vast het geluk 
dat je hebt gekend en gedeeld. 
Het gaat nooit verloren.  
 
                                PAM BROWN. Geb. 1928 
 
 
 

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven  
en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van  
onze lieve zorgzame vader, trotse opa, overgrootvader en oom Jan. 

 
                Jan Stienstra  
 
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie, waardige afscheidsdienst. 
 
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat hij in zijn leven voor  
velen zoveel heeft betekend. 
 
 
        Jan en Geertje Stienstra-Wassenaar  
     Cobi en Jaap Groenewegen-Stienstra 
     Driesje en Abe Hoekstra-Schotanus 
     Minke en Kees Katsman-Hoekstra 
     Klein- en achterkleinkinderen 
 
Kraggenburg, Juni 2018 
 
 

Geslaagde Bloesemrit  

 

Op zondag 13 mei is door een groep enthousiaste ruiters, amazones en menners De 

Bloesemrit gereden. Dit is ‘een rondje Kraggenburg te paard’.  Om het veelzijdige karakter en 

de schoonheid van ons mooie polderdorp te bewonderen en te leren kennen, was een 

gevarieerde route uitgezet, met bos, buitenwegen en boomgaarden. De route van ongeveer 15 

kilometer had halverwege een pauze bij Familie Oud aan de Hertenweg.  De koffie en thee 

vonden gretig aftrek en de paarden konden drinken. Hierna werd de route weer vervolgd 

richting Voorsterbos. 

 

Onder mooie weersomstandigheden heeft iedere  deelnemer, van shetlander tot Belg, van 

Haflinger tot Fries en alle andere paardenrassen die daar tussen zitten,  kunnen genieten van 

een gezellige en bijzondere rit. Onze speciale dank gaat uit naar Familie Van Diepen en Familie 

Besseling voor de mogelijkheid om door de boomgaard te rijden. Dit was voor velen een 

unieke gebeurtenis. 

 

Voor volgend jaar zijn er ook al plannen, dus houdt te zijner tijd De Uitkijk weer in de gaten. 

Begin mei  2019 bloeien de fruitbomen op zijn mooist!  

 

Alle deelnemers van dit jaar bedankt en tot volgend jaar! 

 

Namens de organisatie, Syb Oud, Sanne-Mayke Dunsbergen en Laura Giesen 
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Mooie plannen voor gebied volkstuinen/wadi: wie wil 

helpen met onderhoud? 
 

Dorpsbelang Kraggenburg heeft begin dit jaar het initiatief genomen om te kijken of we de 

omgeving van de volkstuinen en de wadi aantrekkelijker kunnen maken. We hebben samen 

met de volkstuinders, de bewoners van de Gerrit Klokstraat en de gemeente gesproken over 

de mogelijkheden, en er zijn veel leuke ideeën verzameld. Al die ideeën zijn door 

Landschapsbeheer Flevoland verwerkt in een ontwerp dat onlangs weer is voorgelegd aan de 

volkstuinders en aanwonenden. In dat plan zijn de volgende wensen verwerkt: 

▪ Bloemen- en kruidentuin waar bewoners zelf kunnen plukken 

▪ Insectenhotel, bessenstruiken. 

▪ Wandelpad dat het rondje Kraggenburg ‘rond’ maakt met daarbij een bruggetje over 

het natte deel van de wadi. 

▪ Kinderspeelweide met wilgentenenhut, speelheuvel, natuurvriendelijke oever, 

zitelementen o.a. zelfgemaakte bankjes en stoelen, bomen. 
 

Het concept plan is (in kleur) te vinden op de website www.kraggenburg.nl 
Als we dit plan kunnen realiseren, doen we daar ongetwijfeld veel mensen een plezier mee: de 

passanten aan de Hertenweg, de wandelaars, de kinderen die een natuurlijke speelplek erbij 

hebben gekregen, en de Kraggenburgers die hun eigen bessen, bloemen en kruiden kunnen 

plukken. 
 

De gemeente wil graag meewerken aan de realisatie van de plannen, en daar zijn we heel blij 

mee. Ze kan echter helaas het onderhoud niet op zich nemen. Dat zou dan door vrijwilligers 

moeten gebeuren, en daar wringt ‘m nou net even de schoen: die zijn er nog niet voldoende. 
 

Het plan is zo gemaakt, dat het niet veel onderhoud vraagt, maar er is wel onderhoud nodig. 

Grofweg komt dat neer op een paar keer per jaar maaien/snoeien van de planten, en verder 

10-20 keer per jaar gras maaien (m.n. het wandelpad). De groenbrigade, die kort geleden is 

opgericht, kan deze klus er voorlopig nog niet bij doen, dus we hebben een nieuwe groep 

vrijwilligers nodig. 
 

Wie belangstelling heeft om mee te werken, kan zich tot uiterlijk 27 juni melden bij: 

Annemieke Janse an.janse@kpnmail.nl, 06-10750006, of Erna Balk erna.balk@gmail.com,  

06-39861938. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:an.janse@kpnmail.nl
mailto:erna.balk@gmail.com
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

Koffietijd start met inloop spreekuur op gebied van 

zorg en welzijn. 

 

U weet het vast nog wel: Op 17 april was er tijdens Koffietijd een informatief thema over 

“Langer thuis blijven wonen”. We kregen van vertegenwoordigers uit de praktijk, op die 

ochtend, de nodige algemene informatie over de wijkverpleging, het huren bij Mercatus en 

over de WMO. Vele mensen kwamen erop af. En na de pauze was er volop gelegenheid voor de 

meer persoonlijke omstandigheden. Er werd volop gebruik van gemaakt. Er bleek behoefte aan 

te zijn.                                                                                                                               

Daar willen we graag op inspelen. Daarom is in overleg met de bovengenoemden, werkgroep 

Omzien en onze buurtwerkster Nancy Kamstra besloten tot een:  

 
Inloop spreekuur: dinsdag 3 juli vanaf 10 uur tot 11 uur  in ’t Klokhuis 
Dus heeft u vragen of opmerkingen op gebied van uw welbevinden, zorg en welzijn, op dit 

moment, of wellicht vooruit denkend, dan kunt u gewoon binnen lopen tijdens Koffietijd. U 

heeft dan volop de gelegenheid in vertrouwen, één op één uw verhaal te doen bij een van de 

specialisten. 

 

Ieders verhaal en situatie is uniek. Dus als er een vervolg gesprek nodig is, met een specialist 

voor uw verhaal, kan en zal dat met u worden afgesproken. De diverse organisaties werken in 

onze polder heel goed samen (team Doen) en weten elkaar te vinden om tot een oplossing te 

komen.  

 

Wellicht gaat uw vraag over de situatie van uw partner, uw ouder, kind of ander familielid, of 

een kennis, buurman of -vrouw. Ook dan bent u dus van harte uitgenodigd om gebruik te 

maken van dit spreekuur. Het is dichtbij in uw dorp en het is laagdrempelig. Een afspraak 

maken is niet nodig. 

 

De intentie is om ongeveer één keer per kwartaal het inloop spreekuur te organiseren.            

Noteer gerust ook alvast het volgende spreekuur op dinsdag 9 oktober. 

Intussen is “Koffietijd” er elke dinsdag-morgen, ook in de zomer, tussen 10 en 12 uur in ‘t 

Klokhuis.  

 

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

 

Namens de Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma, Helma Langeweg, Harry Engels 
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woensdag 4 juli 2018 met de JVV een dagje uit  

 
Gaat u ook weer mee? 

 

De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd 

voor de 55 plussers uit Kraggenburg en Ens.  
 

Via een mooie route rijden we om 9.00 uur met een luxe 

touringcar richting Doesburg. Onderweg is er tijd voor 

koffie, thee en gebak. Na de koffie gaan we naar het 

Doesburgse mosterd museum. Hier krijgt u een leuke 

rondleiding 

Om 13.00 uur zijn we terug in restaurant IJsselhoeve, 

waar een overheerlijk Achterhoeks lunch-buffet voor u 

klaar staat met koude en warme lekkernijen. Na de lunch 

is het tijd voor een mooie rondrit naar o.a. het 

kastelendorp Vorden-Warnsveld-Eefde en Hanze Torenstad 

Zutphen met heel veel mooie doorkijkjes en 

bezienswaardigheden. Rond ca. 16.30 uur zijn we terug bij 

de IJsselhoeve, waar een heerlijk dinerbuffet voor u  klaar 

staat. Ook zal de nostalgische ijscokar niet ontbreken. Om 

ca. 20.00 uur zijn wij via Ens weer terug in Kraggenburg.  

 

De kosten voor deze reis bedragen € 69,00 p.p., dit is inclusief luxe keurmerk touringcar, 

koffie of thee met gebak, bezoek aan het Mosterd museum, lunchbuffet, een  rondrit o.l.v. een 

deskundige gids en een dinerbuffet. 

 

Vertrek om:  9.00 uur bij Van Saaze in Kraggenburg,  

9.10 uur vanaf Marktplein in Ens 

 

Aanmelden graag uiterlijk 22 juni 2018 bij: 

Piet Koster, tel. 252565 of Sietske Huizing, tel. 252851. 

 

  

U kunt uw betaling overmaken naar rek.nr. NL48 RABO 0346 5927 04 t.n.v. 

JVV Kraggenburg 

 

De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de soosmiddag. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Aanmelding voor dagtocht JVV op woensdag 4 juli 2018. 

 
Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Met rollator:  Ja/neen  

Met …… personen 

Bij calamiteiten tel.nr: 

ik/wij stappen in om 9.00 in Kraggenburg of in Ens  
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NOPPOP 2018: meer programma dan ooit op 6 podia 

 

Zet een dikke cirkel om 7 juli 2018 in de agenda, dat markeert de dag dat NOPPOP weer haar 

festival gaat neerzetten op het prachtige natuurgebied “het Schoterveld” nabij Bant. De 

mannen van NOPPOP gaan op de betoverende locatie in 2018 door waar ze in 2017 gebleven 

waren. Music, drinks and happiness, wordt in deze editie more music, more drinks and more 

happiness! NOPPOP pakt uit.  

 

Kijk voor al het laatste nieuws en meer info op www.noppop.nl en wees ook welkom op onze 

Facebookpagina! Graag zien wij je op 7 juli vanaf 19:00 uur op het Schoterveld voor de 6e 

editie van NOPPPOP! 

 

 

De afgelopen maanden zijn er weer vele activiteiten in ons dorp geweest 

zoals Koningsdag, Steppentocht en de Leeuwenronde. Daarbij hebben wij 

hulp gehad van veel dorpsgenoten. Onze hartelijke dank daarvoor, wij 

kunnen altijd weer een beroep op vele mensen doen en dat waarderen wij 

enorm.  

Ook al lijkt er een rustige tijd aan te komen, wij zijn al druk aan het 

nadenken over de tweede helft van 2018.  

 

Koningsdag 

Onder begeleiding van Le Chapel en na een welkomstwoord van onze dorpsvoorzitter hebben 

we de vlag gehesen en geproost op de Koning. Daarna hebben de kinderen hun fietsen 

prachtig versierd om vervolgens een optocht door het dorp te doen. Fijn dat jullie er waren! 

 

Steppentocht 

Fantastisch gedaan steppers team Kraggenburg. Jullie hebben een 6e plek behaald. Met als 

hoogtepunt én met de JOKER, ons mede-STEK-bestuurslid, Joost Potters als eerste geëindigd 

op het stuk Marknesse naar Kraggenburg!! 

Jolien en Lars een mooie 2e plek!... 

 

Uitslagen Leeuwenronde: 

We hebben dit jaar weer een groot aantal lopers mogen verwelkomen aan de start. En ook dit 

jaar weer veel dorpsgenoten. Veel kinderen liepen dit jaar mee. Ga zo door! Iedereen kreeg na 

afloop een medaille en een heerlijke appel! 

 
We hebben de volgende uitslagen voor jullie. 
 
Deze kinderen hebben de afstand gelopen met de volgende uitslag: 
 2 km: 
 1 - Finn van Ginkel: 9.13.48, Ens 
 2 - Jelle Siemensma: 9.13.81, Zwartsluis 
 3 - Guus de Vries: 9.14.57, Kraggenburg 
 
4 km: 
 1 - Jitze van Dijk: 13.40.52, Opeinde 
 
 6 km. 
 Heren: 
 1 - Stefan Houdwijk: 20.36 
 2 - Cees Kramer: 21.23 
 3 - Thomas Straathof: 22.52 
 
Dames 6: 
 1 - Jolijn Zijlstra: 25.11 
 2 - Henriette Heetebrij: 28.53 
 3 - Lisa van Dijk: 29.18 
 
11 km 
Heren: 
 1 - Ruud Haddes: 39.21 
 2 - Jorn Hofstra: 43.20 
 3 - Tjerk Dijkstra: 45.04 

http://www.noppop.nl/
https://www.facebook.com/joost.potters.3?fref=mentions
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Dames 11: 
 1 - Annemiek Dekker: 49.36 
 2 - Susan Hesselink: 53.54 
 3 - Evelien Kok-Leber: 53.59 
 
21.1 km 
 Heren: 
 1 - Tjeerd Popkema: 1.20.15 
 2 - Fred Reitsma: 1.21.45 
 3 - Hendrik Westra: 1.23.28 
 
Dames 21.1: 
 1 - Hilda Langeweg: 1.33.29 
 2 - Marietje Bolle: 1.39.55 
 3 - Jannie van de Berg: 1.54.07 

 

Kijk voor de overige uitslagen op de volgende website en klik dan op "Kies een race" . 

https://eventkit.mylaps.com/nl/result/697/0/0/showresults 
 

STEK wil alle lopers ontzettend bedanken voor jullie deelname en hopelijk tot volgend jaar. 
 

Noteer alvast in uw agenda:  
29 augustus  Vakantieactiviteiten   
31 oktober  Seniorenmiddag   
24 november  Sinterklaasintocht  
 
U kunt ons volgen via:  
Facebook - www.facebook.com/stekkraggenburg  
Op twitter -  twitter.com/StekKraggenburg 
 

Stek Kraggenburg 
Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, 
Dick de Boer en Wilma van Beekhuizen 
 

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 

http://www.facebook.com/stekkraggenburg
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 

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 

16-06 FC Kraggenburg FC dag Voetbalveld  

24-06 Jan Groot Muziek Sing a Song @ The Garden Zwartemeerweg 32b 15.00 

03-07 Werkgroep koffietijd Start inloopspreekuur Zorg en Welzijn Klokhuis 10.00 

04-03 JVV Dagreis naar Doesburg Start Saaze 9.00 

29-08 STEK Vakantieactiviteiten   

31-10 STEK Seniorenmiddag   

24-11 STEK Sinterklaasintocht   
 


