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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 
 

 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
De meeste vakanties zijn achter de rug en de land- en tuinbouw is in de oogstmodus. 

Prachtig, al die mooie appels en peren aan de bomen. Maar eerst wil ik nog even 
terugblikken. 

 
Wat hebben we kunnen genieten van de TOP activiteiten welke we achter de rug 
hebben. 

Op 6 juni werden we getrakteerd op Kraggenburgs eerste Obstakelrun. Dit was een 
bijzonder gebeuren voor de sportievelingen onder ons die niet bang zijn voor vieze 

kleren of een nat pak! We zijn de gemeente dankbaar, omdat ze hier niet zomaar een 
vergunning voor afgeven.  
De tweede activiteit was het Zomercarnaval. Ook een heel gezellig gebeuren voor 

jong en oud. En verkleden was niet eens nodig! 
Vervolgens mochten we als afsluiter van de zomerperiode genieten van een mooie 

film bij een heuse Drive-in Bioscoop. Lekker samen in de auto een film kijken. Net als 
bij de Flintstones, met popcorn en snacks. Voor degene die de film Bohemian 
Rhapsody niet heeft gezien: dit is een aanrader. Een kijkje achter de schermen van 

Queen, hoe Freddie Mercury en de band tot hun succes zijn gekomen. 
Iedereen die zich deze zomer heeft ingezet voor bovenstaande, BEDANKT. 

 
Ook de nieuwbouw heeft zich van de goede kant laten zien. Kraggenburg Zuid is 
bouwrijp en in de Walstraat zijn de contouren van de huizen al goed zichtbaar. 

In het centrum wordt er behoorlijk vooruitgang geboekt met de aankleding van het 
schoolplein en park. 

 
Dus al met al een veelbewogen zomer in ons Kraggenburg. 
Mooi toch?! 

 
André Verwer 

 
 
 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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GROOT ONDERHOUD LEEMRINGWEG 
 

In het voorjaar van 2020 werkt Provincie Flevoland aan de N719 Leemringweg tussen 
Kraggenburg en Marknesse. Op 10 sept j.l. is hier een inloop bijeenkomst over 

geweest bij Netl. 
 
Werkzaamheden 

De Leemringweg is toe aan groot onderhoud. Het asfalt is versleten en wordt 
vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed en voorzien van ribbelstroken en 

glasbollen voor extra veiligheid. De brug over de Enservaart krijgt een stevigere 
leuning. Ter hoogte van het Voorsterbos worden paddentunnels aangelegd onder de 
weg door. Daarnaast worden er een aantal zieke bomen gekapt.  

  
Planning & traject 

De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2020 en zullen 8 tot 10 
weken duren. De werkzaamheden vinden plaats tussen Marknesse en Kraggenburg en 
worden in 3 fases uitgevoerd. De provincie zal voldoende aandacht besteden aan 

goede communicatie over omleidingsroutes. 
 

Heeft u n.a.v. de inloop bijeenkomst of deze berichtgeving nog vragen of 

opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via 0320 265 566 of 
werkaandeweg@flevoland.nl of kijk op www.flevowegen.nl 
 

 
 

 

mailto:werkaandeweg@flevoland.nl
http://www.flevowegen.nl/
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STRAATNAMEN IN KRAGGENBURG-ZUID 
 

De klankbordgroep nieuwbouw en Dorpsbelang hebben bij de Gemeente een voorstel 
voor straatnamen gedaan. Naar samenhang en thema is gezocht rondom Oud-

Kraggenburg, maar ook het feit dat het te bebouwen perceel in het verlengde van het 
Zwolse Diep ligt. Verder hebben we gekeken naar het gehele plan, mede omdat er 
twee lange straten in het uiteindelijke plan (zoals dat nu geschetst is) voorkomen. Op 

de onderstaande kaart kunt u de situatie bekijken. 
 

Zwolse Diep: De naam van de vaargeul en die liep ook via Oud-Kraggenburg langs 
de zuidkant van het huidige Kraggenburg.  
  

H.W. Winkelstraat: De naam van de eerste lichtwachter was Hendrik Willem Winkel. 
(de naam van de laatste lichtwachter is Casper Kombrink, die al een straatnaam 

heeft). 
  
Het Baken: Oud Kraggenburg was een baken door de lichtopstand, het vuurtorenlicht 

op het gebouw en de mistbel. Er bestond toendertijd de functie van bakenmeester.  
  

Leidam: Die naam wordt gebruikt bij de bouw van de vaargeul met leidammen.  
 
De Biezen: Biezen groeien in het Zwartewater en aanplant van biezen wordt ook 

genoemd in het verhaal van de vaargeul en wel als landaanwinning.  
  

Jaagpad of Het Jaagpad: Over de zuidelijke leidam liep een jaagpad om schepen te 
kunnen voorttrekken. 
De namen en achtergrond komen uit het boek “Kraggenburg en de vaarweg van 

Zwolle naar zee”.   
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zwolse Diep voor de straat die begint bij de Voorstraat en zo langs de Jacob 

Bruintjesstraat afbuigt  
H.W. Winkelstraat voor de straat die begint bij de Voorstraat en loopt langs de zuidelijke 
bosrand 

Het Baken de eerste dwarsstraat gerekend vanaf de Voorstraat  
Leidam de volgende dwarsstraat  
De Biezen weer de volgende dwarsstraat  

Jaagpad de laatste straat nabij de parkeerplaats voetbalveld (toegangsweg 
begraafplaats).  
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STEM OP BE FAIR TIJDENS DE RABO 

CLUBSUPPORT ACTIE 
 
Ook dit jaar doet Sportvereniging Be Fair weer mee met de Rabo 

ClubSupport actie. Hierbij kunnen leden van de Rabobank één of 
meerdere stemmen uitbrengen op Sportvereniging Be Fair of één 

van de andere deelnemende verenigingen. Iedere stem is geld 
waard, want het aantal stemmen bepaalt de hoogte van het 

sponsor bedrag dat de Rabobank uitkeert aan de desbetreffende 
vereniging. Met uw stem op Sportvereniging Be Fair ondersteunt 
u de leefbaarheid van het sporten in Kraggenburg, maar ook de jaarlijkse 

Avondvierdaagse en het Stratenvolleybal tijdens de feestweek. Stemmen kan vanaf 
27 september, leden van de Rabobank ontvangen hierover een bericht. Wij stellen uw 

steun erg op prijs! 
 
Namens Sportvereniging Be Fair alvast hartelijk dank. 

 
Joachim de Kruijk, voorzitter Be Fair. 
 

 

 

BODYFIT 
 

Op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal. 
Na de vakantie weer in het ritme komen valt niet mee. En nu het ’s avonds weer wat 
sneller donker wordt, ga je ook niet meer zo snel buiten sporten. Ga niet zitten op de 

bank, blijf in beweging, blijf gezond. Gezellig samen binnen sporten, dat kan lekker 
dichtbij. 

De groep is wat klein geworden en kan wel versterking gebruiken. Samen bewegen op 
muziek met gewichten, steps of gewoon heel actief bezig zijn met allerlei oefeningen, 
om de spieren te versterken waar dat nodig is. Veel afwisseling, iedere week andere 

muziek en oefeningen. Lijkt het je wat? Kom eens meedoen! De eerste drie keer is 
gratis.  

 
Paula Snellink  
 

 

 

HARDLOPEN  
 
Donderdagochtend van 8.45-10.00 uur vertrek vanuit ’t Klokhuis. 

Ben je donderdagochtend vrij en wil je graag naar buiten het bos in, dan kun je 
gezellig met ons meelopen. 
Rustig aan inlopen, een aantal oefeningen om het lichaam verder los te maken en dan 

een intervaltraining of af en toe een duurloopje. Voor de beginner (een klein rondje) 
of recreatieloper, gevorderde loper (grote ronde) iedereen kan mee.  

Na afloop drinken we altijd heel gezellig een kopje koffie/thee in ’t Klokhuis en kunnen 
we de hele dag er weer tegen aan. Lijkt het je wat, kom het eens proberen. 
 

Wil je meer informatie, neem contact op. 
 

Paula Snellink 06-23272799 

Trainster Be Fair 
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AVONDVIERDAAGSE 2019 
 

Nee het is geen grap: 1 april j.l. begon de avondvierdaagse week in Kraggenburg. 
Inmiddels alweer bijna 3 maanden geleden en intussen geëvalueerd. We willen hierbij 

een verslag uitbrengen van de mooie momenten, maar ook de leermomenten willen 
we met jullie delen. 
 

Op maandag was er slechts een klein aantal lopers die gebruik hebben gemaakt van 
de inhaalavond. 

 
Dinsdag gingen we voortvarend van start, helaas brak vlak voordat de 10 kilometer 
lopers terug waren de hemel open en kwamen de eerste lichtflitsen. Onder leiding van 

o.a. Barbara de Vries, werd er kordaat doorgestapt en werd iedereen veilig naar het 
dorp teruggeleid. 

 
Toch is dit voor ons als organisatie een leermoment geweest. Aan de hand van deze 
avond, hebben we ons protocol aangepast, mocht deze situatie zich nogmaals 

voordoen, dan is het duidelijk wat er te doen staat en hoe de communicatie naar de 
leider en de ouders moet verlopen. Wij gaan ervan uit dat dit de onrust in het vervolg 

zal wegnemen. 
 
Tijdens de 5 kilometer was er bijzonder (te) veel begeleiding. Ondanks dat bleven er 

op de pauzeplek 4 kinderen achter, maar dankzij de oplettendheid van de 
drinkpostbemanning konden ook deze kinderen op tijd weer aansluiten. 

 
De rest van de week is rustig en in goede orde verlopen, waarbij vrijdag iedereen zijn 
felbegeerde medaille kreeg uitgereikt. Al met al ca. 75 lopers, die hebben genoten van 

dit wandelevenement. 
 

Tijdens de evaluatie hebben wij toch gemeend voor volgend jaar wat aanpassingen te 
moeten doen. Deze willen wij alvast met jullie delen. Natuurlijk zullen we volgend jaar 
ook tijdig informeren over de nieuwe data en de wijzigingen die doorgevoerd zijn. 

 
Zo zal een lid van de organisatie 3 jaar “zitten”. Dit betekent dat Daphne en Inge in 

2020 hun laatste jaar organiseren en wij dus graag voor 2021 2 nieuwe 
enthousiastelingen zoeken. Voel je hier wat voor? Aanmelden mag! 
 

Verder zal volgend jaar de inhaal (maandag) avond vervallen. Verplichtingen zijn er 
altijd.  

 
Daarnaast zullen we gaan werken met 3 groepen, de 5 km “langzaam”, de 5 km 

“snel” en de 10 km. 
Er zullen volgend jaar nieuwe routes beschikbaar zijn, wij hopen jullie daarmee te 
kunnen verrassen. 

 
Ook gaan we werken met vaste begeleiders. Dit houdt in dat je je van te voren kunt 

aanmelden voor een bepaalde avond (-en) en afstand en wij dan een rooster maken 
wie/wanneer meeloopt. Er zullen afhankelijk van de groepsgrootte 6 begeleiders per 
groep/per avond worden ingedeeld. 

Sta je niet ingedeeld ben je van harte welkom om aan de bar in het clubhuis te 
wachten onder het genot van een drankje. Meelopen is dan niet toegestaan.  
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Wij hopen ook in 2020 weer een mooie avondvierdaagse voor jullie te mogen 

organiseren en hopen dat iedereen weer meeloopt! 
 

Team avondvierdaagse,  
 

Daphne, Inge, Gerdien en Marije 
 
 

 

RONDREIZEND GEZELSCHAP 
 
Hallo Kraggenburg, heeft u al kennis met ons gemaakt? 

Wij zijn een rondreizend gezelschap dat sinds oktober 2018 in de polder toert met een 
Amerikaanse schoolbus. Wij zijn overtuigd van de waarde van een ontmoeting. 

Gastvrijheid is belangrijk voor ons. Iedereen is welkom voor een kopje koffie, thee of 
limonade. Elke dinsdag en vrijdag staan we in een ander dorp binnen de NOP zodat 
wij in twee weken tijd in alle dorpen de bewoners van de NOP kunnen ontmoeten.  

De herfstvakantie staat voor de deur, maar de bus gaat niet met vakantie. Wij blijven 
onze route rijden en willen jong en oud ontmoeten bij de bus.  

 
Waar & wanneer kun je de BUS vinden 
In de oneven weken op de vrijdagmiddag van 12.10 tot 13.50u, aan de Dam (bij Van 

Saaze).  
 

Wie weet mogen wij je treffen als we bij je in de buurt zijn!  
 
Op de hoogte blijven?  

Vraag onze nieuwsbrief aan via info@rondreizendgezelschap.nl  
Volg ons op facebook.com/busnoordoostpolder  

http://www.rondreizendgezelschap.nl/ de site is nog in ontwikkeling 
Voor meer informatie bel naar Trista Hanssens 06-21710551 of Mirjam Krouwel 06-
15335189 

 
 

 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 
Gezamenlijke Maaltijd 

Ook dit seizoen houden we weer gezamenlijke maaltijden voor alle Kraggenburgers. 
De eerste maaltijd wordt gehouden op vrijdag 18 oktober. Het kookteam heeft voor 
deze avond Indische gerechten op het programma staan. Ze maken nasi, bami en 

mihoen. De aanvang van de maaltijd is 18.00 uur.  
 

De tweede maaltijd wordt gehouden op vrijdag 29 november. Dan staat de vermaarde 
Stamppotten maaltijd op het programma.  

 
Elders in de Uitkijk staat bij wie u zich kunt opgeven. 
  

Klaverjassen:     27 september – aanvang  20.00 uur 
Evenals vorig jaar organiseren we weer een aantal klaverjasavonden in het Klokhuis. 

De eerste avond is op vrijdag 27 september. Deze klaverjasavond is bestemd voor alle 
inwoners van Kraggenburg. Eventueel kan men een introducee meenemen. Daarbij 
ligt het in de bedoeling om gedurende het najaar en het voorjaar één keer in de 

mailto:info@rondreizendgezelschap.nl
http://www.rondreizendgezelschap.nl/
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maand een klaverjasavond te houden in het Klokhuis. Tevens organiseert onze 

beheerder Abel van der Zwaag een aantal avonden waar u persoonlijk voor wordt 
uitgenodigd. 

 
Piet Paauw – voorzitter 

 
 
 

UITNODIGING KERKPROEVERIJ 29 SEPTEMBER ENS 
 
Op zondagmiddag 29 september is om 15.00u in de RK kerk Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand in Ens een eucharistieviering waarin zowel Nederlands als 

Pools wordt gesproken, gezongen en gebeden. Het thema is: “Huis waar de deur open 
staat”. 

 
Geloofsgemeenschap H. Ireneüs geeft daarmee voor de 3e keer gehoor aan de 
landelijke campagne Kerkproeverij. Die campagne spoort kerken aan gasten uit te 

nodigen in kerken. 
 

Iedere 2e zondagmiddag van de maand vieren Poolse mensen o.l.v. pastoor Jozef 
Okonek een eucharistieviering in de RK kerk in Marknesse. Deze viering is volledig in 
het Pools.  

 
Na twee eerdere succesvolle kerkproeverijen willen we weer een gezamenlijke viering 

houden. Een Poolse parochiaan opperde destijds het idee en vanuit de gedachte van 
Kerkproeverij leek het ons als geloofsgemeenschap H. Ireneüs een mooie uitdaging 
om daar op 29 september gehoor aan te geven.  

 
Elkaar uitnodigen in een gezamenlijke viering. Elkaar laten proeven van liederen, 

gebeden en teksten in eigen taal. Kennismaken met elkaar. Niet na elkaar vieren op 
een zondag maar samen vieren. Het accent bij Kerkproeverij ligt bij uitnodigen. 
Evenals vorig jaar krijgen allen die aangesloten zijn bij geloofsgemeenschap H. 

Ireneüs een persoonlijke kaart in de bus om daarmee iemand uit te nodigen voor de 
viering. Poolse gelovigen krijgen uitnodigingskaarten bij hun vieringen. Ook via 

posters worden mensen uitgenodigd om mee te vieren. Bij uitnodigen wordt er van 
parochianen gevraagd anderen mee te nemen naar de viering. Het vraagt om een 
actieve houding. Iemand benaderen, meenemen naar de kerk en na afloop met je 

gast koffie drinken en iets lekkers proeven. Er zullen zowel Poolse als Hollandse 
versnaperingen zijn! Inmiddels is een gemengde groep parochianen bij elkaar 

geweest: Polen en Nederlanders. Zij hebben samen nagedacht over de viering en over 
de ontmoeting na de viering. Zij hopen van harte dat velen gehoor geven aan de 

uitnodiging om samen te vieren en te proeven van eigen taal en gewoonten.  
 
U/ Jij bent van harte uitgenodigd erbij te zijn in dit “Huis waar de deur open staat”. 

 
Kerkproeverij. Het is een goede 

kans om gasten te laten proeven. 
 
H. Ireneüs Geloofgemeenschap 

(Ens, Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse) 
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NIEUWS VAN STEK 
 

Het STEK heeft de laatste weken van de zomervakantie de 
draad weer opgepakt met verschillende activiteiten. 

 
Vakantie-activiteit 
Op woensdagmiddag 21 augustus is de vakantie-activiteit 

georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Bijna 
dertig kinderen hebben een leuke middag gehad met 

verschillende spelletjes en een super groot obstacle springkussen. Tussendoor 
genoten van een ijsje en afgesloten met heerlijke poffertjes! 
 

Jeugd-activiteit 
Op 24 augustus hadden we een leuk evenement georganiseerd voor de leeftijd van 

12-16 jaar. Deze is jammer genoeg niet doorgegaan vanwege te weinig 
aanmeldingen. Dus jeugd: als jullie zelf leuke ideeën hebben voor een activiteit voor 
jullie, dan horen we die graag. Ook voor jullie leeftijd willen we graag iets 

organiseren. 
 

High Tea voor 60+ 
De JVV, De Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijk 
programma op woensdag 30 oktober van 14.00 – 17.00 uur in Het Klokhuis.  

 
We hebben weer een leuk programma in elkaar gezet. We verzorgen een heerlijke 

high tea, dit jaar met een extra muzikaal tintje. De vaste ingrediënten zullen ook dit 
jaar niet missen: gezellig samenzijn, een leuke activiteit, lekker eten en een heerlijke 
borrel. Kortom, geef u op! Wilt u opgehaald worden? Geen probleem, maar laat het 

even weten. 
 

U kunt zich voor 21 oktober opgeven bij: 
JVV/Zonnebloem: Sietske Huizing             0527-252851 
STEK:   Mw. L. van Egmond, Zwartemeerweg 58 06 23848797 

 
 

Sinterklaas-intocht 
Eigenlijk duurt het nog wel even, maar wij hebben begrepen dat Sinterklaas zich al 
aan het klaarmaken is voor de reis naar Nederland.  

Op zaterdag 23 november om 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
weer in Kraggenburg. 

 
 

 

COLLECTEOPBRENGST KWF 2019 
 

Dank aan alle vrijwilligers van het KWF! 
De opbrengst van de collecte dit jaar bedraagt: € 1305,55 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Willy Bremer 
Ellen de la Vieter 
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                                          Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

Een gezellige, informatieve koffiemorgen, elke dinsdagochtend van 10.00 – 
12.00 uur staat de koffie voor u klaar in Het Klokhuis. 
 
Een ochtend voor sociale contacten of wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal in 
ons dorp en omliggende plaatsen te doen is. Iedereen is welkom. 

Minimaal 6 x per jaar proberen wij verschillende thema’s te organiseren, zodat er voor 
iedereen wel iets bij is waar men in is geïnteresseerd. 

 
           (De genuttigde consumpties graag afrekenen aan de bar) 
 
 
Vorig jaar hadden we de creatieve dinsdagochtend, waar veel dorpelingen aan 

meegewerkt hebben en ook veel belangstelling voor was. Daarom lijkt het ons leuk 
om dit weer te organiseren. 

Wij willen graag een oproep doen aan de inwoners van Kraggenburg die een creatieve 
hobby en/of verzameling hebben, die ze met ons willen delen op dinsdag 1 november 
2019.  

Opgeven of zijn er nog vragen, neem dan met één van ons contact op of kom gezellig 
langs op de dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. 
 
Namens Werkgroep Koffietijd:      
Harry Engels:  0630877169  harryengels@planet.nl 
Gien Rinsma:  0630698016 
Helma Langeweg:  0610097628  h.langeweg-sch@ziggo.nl 

 
 

 
 
 

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

 

mailto:h.langeweg-sch@ziggo.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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BANKHANGEN OF QUIZZEN OP 28 DECEMBER? 
 

Wat doe jij tussen Kerst en Oud- en Nieuw? Bankhangen voor de tv? Boodschappen 
doen voor oudjaarsavond? De kerstkaarten nog eens lezen? Of ga je met je 

vrienden/familie/buren je stinkende best doen om de winnaar te worden van de 
Dorpsquiz Kraggenburg? 
 

De dorpsquiz wordt georganiseerd vanwege het 70-jarig bestaan van Kraggenburg. Je 
kunt je opgeven met een team waarmee je enkele tientallen vragen gaat 

beantwoorden en een aantal doe-opdrachten gaat doen. Kraggenburgers én niet-
Kraggenburgers zijn allemaal van harte welkom. Hoe groot het team is maakt niet uit, 
maar we denken dat 6-12 personen de ideale grootte is. Op zaterdag 28 december 

haal je om 16.00 uur het vragenboek op bij Van Saaze. Om 21.00 uur lever je het, 
met je hele team, weer in. Daarna kun je nog uren met je team en de andere teams 

napraten bij Van Saaze waar we er een leuke avond van gaan maken. 
 
Twee weken later, op zaterdag 11 januari, worden de antwoorden en het winnende 

team bekend gemaakt. Voor dit evenement worden alle Kraggenburgers, deelnemers 
en niet-deelnemers, van harte uitgenodigd bij Van Saaze. Het winnende team krijgt 

een prachtige trofee én de eeuwige roem. 
 
De vragen zijn zeer gevarieerd: van sport en spel tot historie, over het buitengebied 

en de dorpskern, van eten en drinken tot puzzels. Veel, maar niet alle vragen gaan 
over Kraggenburg. Het ideale team is dus gevarieerd van samenstelling. 

 
Aanmelden kan door uiterlijk 15 december een mailtje te sturen naar 
dorpsquizkraggenburg@gmail.com. We willen graag van je weten wat de naam van je 

team is en wie de teamleden zijn. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen! 
 

Commissie Dorpsquiz 2019 (in opdracht van 
Dorpsbelang): Annemieke Janse, Marijke 
Benedictus, Pieter van der Veen, Yvonne de 

Hamer, Jan van de Graaff, Harrie Veldhuis en 
Erna Balk 

 
 

mailto:dorpsquizkraggenburg@gmail.com
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KLAVERJASAVOND KRAGGENBURG 70 JAAR 
 
Ging u vroeger ook weleens klaverjassen bij “Van Saaze”, “Het Klokhuis” of “de Kei”. 

Of was het in “de Vuurtoren”, “de Kragge”, “de Pelikaan’’ of wellicht in “het Hoekje”, 
dan zijn we op zoek naar u. 

 
Op vrijdag 15 november organiseren we een klaverjasavond in het kader van 

Kraggenburg 70 jaar. Het gaat plaatsvinden bij HCR van Saaze. De avond start om 

19.30 uur, de zaal is open vanaf 18.45 uur. Het is verstandig om van te voren op te 

geven. Vol = vol.  
Dit kan via het volgende mailadres: klaverjassen70jaar@hotmail.com. Vermeld uw 

naam en adres, met erbij uw connectie met Kraggenburg. De entree bedraagt € 2,00 
per persoon.  
 

Het belooft een gezellige avond te worden met een groot reünie-gehalte, met 
Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers. Mocht u oud-Kraggenburgers kennen, die 

het gezellig vinden om nog eens in hun bekende omgeving een potje te kaarten, nodig 
ze uit. Hoe leuk is het om met uw oude kaartmaten van weleer een boompje te spelen 
en herinneringen op te halen? 

 
We spelen Amsterdams klaverjassen, voor de klaverjassers onder ons een bekende 

term. Er worden 3 boompjes gespeeld, zodat er tijd is om gezellig bij te praten en na 
te borrelen! 
 

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door: 
                                                            

Dorpsbelang Kraggenburg,  HCR van Saaze en Vink Fruitboerderij. 
 

We zien u graag op vrijdag 15 november. Tot dan! 

    
 

Het organisatie comité: Daphne, Harold, Jacques en Pieter. 
 
 

 
 

mailto:klaverjassen70jaar@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 
 

Op maandag 26 augustus hebben we op Daltonschool de 
Fladderiep de deuren weer geopend voor onze leerlingen en 

ouders. Het schoolteam mocht 84 leerlingen begroeten en samen 
met hen, gaan we er weer een fijn, leerzaam en gezellig cursusjaar 
van maken. 

 
Tijdens de vakantie is er ook hard gewerkt aan ons schoolplein. Het meeste werk zit 

er inmiddels op. Uitdagende speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst en worden volop 
door de leerlingen gebruikt. De komende weken hopen we de werkzaamheden af te 
ronden. Dan beschikken we over een groot, speels en sportief plein. Het speelterrein, 

in combinatie met de pannakooi en het voetbalveld geeft onze leerlingen het nodige 
speelplezier. De plannen voor de voorzijde van de school aan de Zuidermeent laten 

nog even op zich wachten. Maar op termijn zal ook dit vooraanzicht verfraaid gaan 
worden. 
 

Ook het geplande Kindcentrum krijgt langzaam maar zeker vorm. De peuterspeelzaal 
en de buitenschoolse opvang hebben steeds meer kinderen “aan boord”. Op vrijdag 

27 september a.s. wordt het Kindcentrum om 8.30 uur officiëel geopend. In deze 
Uitkijk treft u een uitnodiging aan om de opening bij te wonen. U bent van harte 
welkom. 

 
Het thema REIZEN staat dit jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek. Op school 

besteden wij hier ook uitgebreid aandacht aan. Niet alleen mensen maar ook boeken 
kunnen “reizen” en van eigenaar veranderen. Wij willen u vragen of u kinderboeken in 
de kast heeft staan die niet meer gelezen worden en die wij op reis mogen sturen. 

Deze boeken mag u inleveren op school. We zijn benieuwd naar uw inbreng. 
 

Tot slot: in de volgende editie van onze dorpskrant zijn onze leerlingen weer aan het 
woord. Alle groepen zal gevraagd worden om U als lezer te informeren over het reilen 
en zeilen op hun basisschool. Ze hebben er nu al zin in. 

 
Veel leesplezier, 

 
Team, leerlingen en ouders Daltonschool de Fladderiep. 
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Zaterdag 23 en 30 november 2019 

 
 

Tragikomedie "Familie" 
van Maria Goos 

 

 

 
 
 
 

Waar:   H.C.R. van Saaze 
Aanvang:    20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
Entree:   Basisschoolkinderen € 3,00    

Volwassenen € 5,00 
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 Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 

 

Normaliter zouden we in de september editie van de Uitkijk een stukje schrijven over dat 

de Zotte Leeuwkes weer uit hun ‘zomerslaap’ gekomen zijn. Dit jaar is niets minder waar! 

Het zal geen enkele Kraggenburg(st)er zijn ontgaan dat ons Leeuwendorp 70 jaar bestaat. 

Als vereniging zijn we daar enorm trots op! Verschillende initiatieven zijn vanuit diverse 

kanten van het dorp gekomen om daar aandacht aan te besteden. De Zotte Leeuwkes 

konden natuurlijk niet achter blijven. Op 31 augustus jl. organiseerden we daarom een 

special edition ter ere van het jubileum: het Zomercarnaval! Het was een middag met 

tropische temperaturen, live muziek van Arie Claassen en DJ Hanno, een barbecue en 

vooral veel gezelligheid voor alle leeftijden. Bedankt voor jullie aanwezigheid!  
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Nu rest de taak van Prins Avantime en zijn adjudant Alpine – de laatste maanden van zijn 

regeerperiode - om er persoonlijk voor te zorgen dat de raad en de dansmariekes niet 

zullen indutten.  

 

Om gelijk te kunnen aftrappen, willen we u van harte uitnodigen voor de eerstvolgende 

evenementen. Nadere informatie zal nog volgen.  

 

 

   

NOVEMBER      NOVEMBER 

  JAARVERGADERING    ZOTTE COMEDY FESTIVAL 

  

 

Rabobank Clubsupport 

Ook dit jaar kunt u als lid van de Rabobank Noordoostpolder-Urk weer uw stem 

uitbrengen tijdens de Rabobank Clubsupport (voorheen Clubkas Campagne). Ieder lid van 

de Rabobank ontvangt in oktober een stemkaart en een link voor de website, waarop u 

kunt stemmen op lokale verenigingen. Wij hopen als vereniging dat u ons weer wilt 

steunen door uw stem uit te brengen. Met uw stem vorig jaar heeft u financieel kunnen 

bijdragen aan het Zomercarnaval, waarvoor nogmaals onze dank! Via de sociale media en 

huis aan huis ontvangt u meer informatie over deze actie. 

 

Lidmaatschap 

Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid worden van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte 

Leeuwkes’. Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost 

€10,- per jaar. 

Stuur een mail naar De Zotte Leeuwkes en wij zorgen dat de rest geregeld wordt. 

Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s en agenda op onze 

website: www.zotteleeuwkes.nl of volg ons via Facebook en Instagram. 

 

 #Zotte Leeuwkes  #dezotteleeuwkes  info@zotteleeuwkes.nl 

 

  

 

ALAAF, ALAAF, ALAAF!       De Zotte Leeuwkes  

 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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“STEUN GEZINNEN IN ONZE POLDER EN GEEF AAN DE 

VOEDSELBANK” 
  

Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare 
producten in voor mensen die zelf voor hun 

boodschappen naar de voedselbank moeten. 
 

De komende maanden staan de volgende producten 
centraal: 
 

September     Wc papier 
Oktober/ November  Iets lekkers - koekjes, snoepjes chips  

   
Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er een houdbare productgroep 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  

▪ Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 
▪ Elke laatste zaterdag v/d maand tijdens de openstelling van de kerk 18.00-

19.00 uur 

▪ Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 
 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp! 
  
Gert & Sandra Luten  

 
 

 

2E HANDS KINDERKLEDING & SPEELGOEDBEURS 
KRAGGENBURG NAJAARSEDITIE  
 
Op vrijdag 11 oktober is er in het Klokhuis van 19.00 tot 20.30 
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!  
 

Opbrengst voor dorpsschool de Fladderiep 
 

Heb je spullen en wil je onze dorpsschool steunen? Dat kan ook! Je kan je spullen 
inbrengen voor de Fladderiep. Hiervoor hoef je de spullen alleen maar bij ons te 
brengen. Wij prijzen en nummeren alles en de opbrengst gaat geheel naar school.  

 
Blijft er kleding of speelgoed over en hoeft dat niet terug, dan zorgen wij ervoor dat 

dit naar een goed doel gaat. 
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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 
 

 
 

TRAININGSAANBOD VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS 
 

mailto:kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com
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45-JARIG JUBILEUM JVV (JONGEREN VAN VROEGER) 

KRAGGENBURG 
 
De JVV, opgericht op 12 december 1974, is een vereniging, specifiek voor de senioren 

(55plus) in Kraggenburg. 
Op woensdag 11 september jl. werd dit 45-jarig bestaan gevierd met een gezellige 

middag in de Strandhoeve. 30 Leden feestten mee. Er werd begonnen met koffie/thee 
en gebak. Vervolgens werden we in teams ingedeeld. Daarna werd een quiz gespeeld, 

zoals: “ik hou van Holland”, Get the picture, Lingo, Geheugentrainer, enz. Ook de 
Lingoballen ontbraken niet. In de finale werden spijkers met koppen geslagen, net 
zoals in de tv show van Jack Spijkerman. Een ieder genoot en werd steeds fanatieker 

De dag werd afgesloten met een stamppot buffet. 
 

   
 

Soosmiddag JVV iedere woensdagmiddag 
 
Op de woensdagmiddag wordt al 45 jaar van 14.00 tot 17.00 uur de wekelijkse 

soosmiddag gehouden in het Klokhuis voor de leden van de JVV. Het doel is elkaar te 
ontmoeten en te vermaken d.m.v. gesprekken en gezelschapsspellen, zoals kaarten, 

sjoelen, rummikub, scrabble en biljarten. Ook is er een handwerkclub en wordt er 
iedere 2e woensdag van de maand bingo gespeeld. Dit alles gebeurt onder het genot 
van een kopje koffie of thee. U ziet dat er voldoende variatie is om u ergens bij aan te 

sluiten. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens gezellig een middag bijwonen 
om een indruk te krijgen. Doe gezellig mee, er is keuze genoeg. 

  
Verder wordt er 1x per jaar een gezellige dagtocht georganiseerd, is er gezamenlijk 
een pannenkoekenmaaltijd, een high tea of brunch rond de Pasen en is er een 

kerstmaaltijd. Voor informatie kunt u contact opnemen met Piet Koster, voorzitter 
JVV, tel: 0527-252565. 

 
Marianne Galama, secretaris JVV. 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

Een goed verhaal 
Dit is het thema voor het kerkelijke jaar. Op 15 september 

hebben we dit behandeld tijdens de startdienst over de profeet 
Jona. In onze kerk worden oeroude verhalen iedere zondag 
opnieuw verteld. De boodschap blijft echter verrassend actueel… 

 
De kerktuin en de bestrating 

Om de kerk heen ligt een tuin die eigendom is van de 
gemeente. Als alles volgens plan verloopt wordt deze binnenkort weer ingeplant. We 
hebben ook weer een nieuwe bestrating gekregen. Die ligt er piekfijn bij. Wij zijn er 

heel blij mee.  
 

Land van verwondering 
Op 23 september zijn we weer begonnen met ‘Het land van verwondering’. De 
kinderen van de basisschool hebben hierover bericht ontvangen.  

 
Verder nieuws 

U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)  
 
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

za 28-sept 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

zo 29 sept 10.00 Jeugddienst en koffie na 
afloop 

Ds. K. Sent 

zo 6 okt 10.00 Israël zondag Ds. A. Palland 

zo 13 okt 10.00   Ds. G.C. van Rheenen 

zo 20 okt 10.00 Oecumenische dienst en koffie na afloop  

za 26 okt 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

zo 27 okt 10.00   Ds. G.J. Otter 

zo 3 nov 10.00   Dhr. G. Doorn 

zo 10 nov 10.00 Dankdag voor gewas en 

arbeid 

Ds. S. vd  Zee 

zo 17 nov 10.00 Micha zondag; morgengebed  

za 31-aug 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

 

* 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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BOSWACHTERSNIEUWS 
Door boswachter Ellen, Natuurmonumenten Flevoland 

 
Restauratie model Golfbak Waterloopbos 

De restauratie van model Golfbak in het Waterloopbos is bijna gereed. Een unieke 
gebeurtenis want voor het eerst is één van de historische waterloopkundige modellen 

weer tot leven gewekt. Ook de bijbehorende romijnstuw is volledig gerestaureerd. Het 
zijn belangrijke stappen in de realisatie van het ontwikkelingsplan van Rijksmonument 
Waterloopbos. Op 30 september wordt de vernieuwde Golfbak geopend door Arjan de 

Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Michiel Rijsberman 
(gedeputeerde Provincie Flevoland).  

 
Veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland 

Het afgelopen jaar zagen wij het bezoekersaantal in het Waterloopbos flink stijgen. De 
modellen in het Waterloopbos zijn niet alleen in trek bij wandelaars en 
cultuurliefhebbers maar ook bij universiteiten en bedrijven. Regelmatig nemen onze 

excursieleiders groepen mee voor een rondleiding door het Waterloopbos. Ook vanuit 
het buitenland is er veel belangstelling voor de modellen in het bos, zo ontvingen wij 

veel buitenlandse pers, influencers, bloggers en vloggers.  
 
Informatiepanelen in het Waterloopbos 

Wellicht is het opgevallen dat de kantelpanelen met informatie in het Waterloopbos 
tijdelijk ontbraken. De kantelpanelen langs de waterloopkundige modellen zijn 

voorzien van nieuwe en aangepaste informatie en inmiddels weer terug geplaatst. De 
oude panelen zijn hergebruikt en in een eigentijds jasje gestoken. 

 
Waterdiertjes zoeken door de kinderen 

Aan de balie van Natuurmonumenten in restaurant het ProefLab// kunnen kinderen 
een schepnetje, waterbak en zoekkaart huren. Bij het Deltawerk// voor het ProefLab// 

kan er worden gezocht naar waterdiertjes. De kosten zijn € 1.00 per schepnetje. 
 
Bosbeheer 

In het Voorsterbos zijn er bomen gekapt voor de verdere ontwikkeling van de bossen. 
De bomen zijn vroeger geplant als productiebos voor de productie van hout. 

Natuurmonumenten heeft dit tegenwoordig niet meer als doelstelling maar streeft 
juist naar een gevarieerd bos met een zo hoog mogelijke natuurwaarde. Het 
bosbeheer maakt deel uit van het reguliere beheer. Door ruimte te maken in het bos 

ontstaat er ruimte voor de groei van bomen en struiken. Het bosbeheer zorgt voor 
een interessant leefgebied waar vlinders, vogels en insecten van profiteren. Het 

beheer zorgt daarnaast voor de veiligheid van bezoekers en door het kappen van dode 
bomen houden wij wegen en paden vrij. Een deel van het hout laten we liggen, want 
dood hout leeft! Veel insecten en vogels hebben daar baat bij. De overige 

boomstammen worden gebruikt voor borden, palen, slagbomen en voor onze 
gebouwen.   
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GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN IN HET KLOKHUIS 
 

Graag nodigen wij alle Kraggenburgers, van jong tot oud, uit om deel te nemen aan 
de gezamenlijke maaltijd op vrijdag 18 oktober om 18.00 uur in het Klokhuis.(Let op: 

eerder vermelde datum 4 oktober gaat dus niet door). Deze maaltijden worden 
georganiseerd ter bevordering van het onderlinge contact tussen de inwoners van 
Kraggenburg.  

 
Ons kookteam heeft voor deze avond de keus laten vallen op Indische gerechten. Ze 

maken nasi, bami en mihoen. 
 
Het programma luidt als volgt: 

Klokhuis open om 17.15 uur voor een aperitief. 
Aanvang maaltijd 18.00 uur 

De kosten zijn € 3,50 per persoon 
 
Opgeven voor maandag 14 oktober bij: 

Piet Paauw 06-46213112  pjmpaauw@gmail.com 
Jan Rinsma 0527-252061  rinsma8317@hetnet.nl  

 
Bestuur Klokhuis 
 

 

 

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. Judith Barneveld. 

E-mail:   vrijwilligers@kraggenburg.nl  

Telefoonnummer:  06-23254810 (alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep, u 

wordt teruggebeld) 

 

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

E-mail zorgteam:  thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Telefoonnummer:   0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

Alg. telefoonnummer: 0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)  

Website Zorggroep:  https://www.zorggroep-onl.nl/ 

 

Onze buurtwerker is Atalja Visser. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

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

E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonnummer:  06-83529025   

 

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

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

E-mail:     doen@noordoostpolder.nl   

Telefoonnummer:   0527–633933 

 

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

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

e-mail: via@noordoostpolder.nl of telefoon 0527-633911. 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:via@noordoostpolder.nl
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Adverteren in De Uitkijk 

▪ Alle advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via 
uitkijk@kraggenburg.nl 

▪ Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de 
volgende Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met 
het plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal 
€10,- tot €40,- voor een hele pagina 

▪ De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen 
bij inlevering. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel 
hebben personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn 

in te korten. 
▪ De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden 

ingekomen stukken niet geplaatst worden. 
▪ De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds 

niet worden stopgezet. 

▪ De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één 
jaar verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de 

penningmeester. 
▪ Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
▪ 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.  
 

 

 

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 

11-10 
Yvonne Hulsman en 

Sandra Luten 

Kinderkleding- & 

speelgoedbeurs 
Het klokhuis 19.00 

18-10 Het Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 

30-10 JVV, Zonnebloem en STEK High Tea voor 60+ Het Klokhuis 14.00 

15-11 Comité Klaverjasavond Klaverjasavond HCR van Saaze 19.30 

17-11 Sint Genesius Eenakterfestival ‘t Voorhuys 13.30 

23-11 STEK Sinterklaas intocht  10.30 

23 en 30-11 Sint Genesius Tragikomedie “Familie” HCR van Saaze 20.00 

29-11 Het Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 

28-12 Commissie Dorpsquiz Dorpsquiz HCR van Saaze 16.00 
- 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

