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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

Beste dorpsgenoten, 

 

Als ik dit schrijf hebben we net het carnaval achter de rug. Zelfs ik heb er ook aan moeten 

geloven. En het was héél gezellig. Voor de ‘Raad van Elf en de prins’ is het wel goed dat ze 

weer even kunnen bijkomen.  

Veel waardering mogen we hebben voor de Zotte Leeuwkes. Eerst het Gezwam rond de Dam 

en daarna het carnavalsweekeind organiseren is toch een enorme klus. Dank jullie wel! 

 

In de krant heeft u kunnen lezen dat 

Dorpsbelang en de wethouder van 

ruimtelijke zaken, Wiemer Haagsma, 

aanwezig waren bij de start van de bouw in 

Kraggenburg Zuid. Paul en Ellen de la Vieter 

zijn als eerste begonnen met de bouw van 

hun nieuwe huis en namen een bloemetje in 

ontvangst. In de Walstraat is men in de 

eindfase van de bouw terecht gekomen. 

Hopelijk kunnen de nieuwe bewoners dit 

voorjaar nog hun intrek nemen. 

 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de 

Vrijheidsmaaltijd welke we samen met de 

werkgroep dorpsvieringen en het Dorpshuis 

gaan organiseren op 5 mei. Dit jaar is het 

75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. We 

weten ook dat vrijheid niet voor iedereen in 

de wereld vanzelfsprekend is. Graag wil ik u op deze dag verwelkomen. Een uitgebreide 

uitnodiging staat verderop in de Uitkijk. 

 

In de vorige Uitkijk heb ik geschreven over het welkom heten van nieuwe bewoners middels 

het aanbieden van een tasje met info over het dorp. Graag willen we dan ook volledig zijn. Nu 

is het zo, dat er in Kraggenburg spontaan groepjes van mensen zijn ontstaan die een leuke 

sport of hobby in groepsverband uitvoeren. Deze groepen willen mogelijk ook meer 

bekendheid of uitbreiding. Wat zou het mooi zijn als wij ook hierover info kunnen delen met 

nieuwe bewoners. Dus schroom niet en neem contact op met Dorpsbelang. 

 

Andere ontwikkelingen en voortgang gaan we u meedelen op onze jaarvergadering. Hier kunt 

u uw mening, leuke initiatieven en ideeën met ons delen. De uitnodiging hiervoor staat ook 

verderop in de Uitkijk. Heel graag zie ik u op onze jaarvergadering op vrijdagavond 27 

maart in het Dorpshuis. 

 

André Verwer 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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AGENDA Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang, 27 maart 2020: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2019  

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen: 

o Stand van zaken woningbouw 
o Park Kraggenburg 
o Projectgroep: Het Pontje en de Loswal 
o Kinderopvang 
o Digitaal dorpsplein 
o 70 jaar Kraggenburg 

5. Jaarsamenvatting secretaris over 2019 
De jaarsamenvatting staat in de Uitkijk van maart 2020 en staat gepubliceerd op 
www.kraggenburg.nl 

6. Jaarverslag penningmeester over 2019 
De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Mark Mooiweer, Walstraat 27. 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Begroting 2020 en vaststellen contributie 
Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.  

http://www.kraggenburg.nl/
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10. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wubbo de Raad en Mark Mooiweer. 
Voor de 2 ontstane vacatures stelt het bestuur voor: Jan Balk en Tanja Muskee. 
Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor deze vacatures schriftelijk 
worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd. 

12. Rondvraag 

Pauze 

13. Opinie peiling: Als ze het aan mij hadden gevraagd?! 
Nu u weet waar Dorpsbelang mee bezig is en waar wij het geld aan besteden. Denkt u dat het 

allemaal een stuk beter zou gaan als wij het aan u hadden gevraagd? Zorg dat uw mening ook de 

onze wordt! 

[Neem uw smartphone mee] 
 

 

 

 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DORPSBELANG KRAGGENBURG 13 MAART 2019 

 
Aanwezig namens het bestuur:  

André Verwer (voorzitter), Wubbo de Raad (vicevoorzitter), Mark Mooiweer (penningmeester),  

Annemieke Janse, Marian Meijs, Jan van Benthem en Yvonne de Hamer (secretaris en 

notulist). 

 

Afwezig met kennisgeving:  

Harmen Scholtalbers, B. ten Voorde (Zorggroep ONL), wethouder M. Uitdewilligen, Sociaal 

Team NOP, Christen Unie-SGP, Alfred Kerkhoven (coördinator Dorpsplan), afvaardiging STEK. 

 

Totaal aantal aanwezigen: 55 personen hebben de presentielijst getekend. Niet iedereen 

heeft getekend. 

 

1.  Opening  

De voorzitter, André Verwer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder wethouder Haagsma en enkele ambtelijke medewerkers van de gemeente 

Noordoostpolder, verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuur 

afvaardigingen van Ens en Marknesse, directeur afdeling Flevoland van Natuurmonumenten, 

Philip Makkink en de gastspreker Wietse Siebenga uit Kraggenburg.  

 

2. Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 (verslag in Uitkijk en op de 

website) 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend. 

 

4. Mededelingen 

Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

70 Jaar Kraggenburg 
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Er staan mooie banners bij de ingangen van het dorp en er is een commissie opgericht die zelf 

2 activiteiten organiseert en die ondersteuning biedt bij activiteiten georganiseerd door andere 

dorpsbewoners. Mark Mooiweer neemt het woord en vertelt wie er in de commissie zitten. 

Naast de activiteiten die vanuit het Dorpsbelang worden opgezet, worden er met 

ondersteuning van het Dorpsbelang ook door vrijwilligers ontzettend leuke activiteiten 

neergezet! Hij vertelt waar op de site de activiteiten te vinden zijn, die speciaal aangeduid zijn. 

Meer informatie over het lustrumjaar en de activiteiten staat op de website, in de Uitkijk en op 

facebook. Activiteiten: 

Zaterdag 16 maart: ‘Let’s share the music’ in de kerk. 

Avonden in april: rock ’n roll danslessen. 

Vrijdag 31 mei: tijdens de feestweek is er een mooie musical 

Zaterdag 6 juli: Obstakelrun door het Voorsterbos en over het industrieterrein, vanaf 8 jaar 

kan je al mee doen. 

Zaterdag 7 September: Drive-in bioscoop, locatie wordt later bekend. 

Vrijdag 15 November: groot klaverjastoernooi bij Van Saaze. 

Zaterdag 28 December: grote Dorpsquiz in en om het dorp. Hoe goed ken jij Kraggenburg? 

 

Stand van zaken woningbouw 

Er zijn 2 locaties waar in de komende periode gebouwd gaat worden.  

Rond mei/juni wordt er gestart met de bouw aan de Walstraat.  

Kraggenburg-Zuid: Van 29 maart t/m 22 april is er mogelijkheid voor inschrijven op de kavels. 

Dinsdag 7 mei, 18.30 uur, vindt in het Klokhuis de loting van de kavels plaats, in geval dat er 

meerdere belangstellenden zijn voor dezelfde kavel. Medio juni wordt gestart met bouwrijp 

maken van het perceel en medio oktober kan gestart worden met de woningbouw. 

 

“De verbinding” tussen het Waterloopbos en Voorsterbos 

Door Wubbo de Raad wordt een toelichting gegeven. De subsidie van 103.867,00 euro is 

gehonoreerd. De exacte locatie waar het pontje moet komen te liggen moet nog worden 

vastgesteld. Er wordt gedacht bij de voormalige vissteiger aan de Zwolse Vaart, vlakbij de 

kruising met de Leemvaart, maar die keuze zal afhangen van de voorwaarden m.b.t. veiligheid 

en toezicht. Vorig jaar hebben we het promotiefilmpje behorend bij de brug als verbindende 

schakel laten zien, maar helaas is de subsidieaanvraag hiervoor toen niet gehonoreerd. Na 

intern beraad binnen de initiatiefgroep en rekening houdend met de vernieuwde 

subsidievoorwaarden, hebben we besloten om nu de verbinding via een pontje tot stand te 

brengen. Een idee waar we rond 2012 al mee bezig waren. Er moeten nu afspraken gemaakt 

worden over o.a. wie de eigenaar wordt en hoe het beheer en onderhoud georganiseerd moet 

worden. De watersportvereniging heeft helaas gas teruggenomen en doet niet meer mee in dit 

project. De initiatiefgroep is al druk aan de slag met de voorbereidingen. 

 

Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Philip Makkink.  

Als opvolger van Jan Akkerman stelt hij zich eerst voor. Hij geeft aan dat Natuurmonumenten 

graag betrokken is bij de ontwikkeling van de “verbinding”.  

Waterloopbos – er is heel veel werk verzet. Er is een nieuwe entree gemaakt met een nieuwe 

parkeerplaats, het Proeflab is er gekomen en de voormalige Deltagoot is omgevormd tot een 

uniek kunstwerk: het Deltawerk. Dit heeft ook (inter-)nationaal tot veel aandacht geleid. Op de 

planning staat nog een nieuw entreegebouw, met o.a. horeca, een expositieruimte, nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van waterkunde en -veiligheid. Op de planning voor restauratie 

staat nog: de golfbak en daarnaast nog 10 schaalmodellen.  

Voorsterbos – Hier zijn geen bijzonderheden. 

Philip geeft aan dat Natuurmonumenten om de hoek zit en dat iedereen welkom is. 

Vraag van Henk Swijghuizen: Met de opening was alles mooi verlicht in het Waterloopbos, blijft 

dit zo? Reactie: Er wordt gekeken of dit in de toekomst af en toe weer kan als er evenementen 

zijn. Het is de bedoeling dat deze vaker worden georganiseerd in de toekomst, waaronder op 5 

en 6 april: kamermuziekfestival in het Waterloopbos. 
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Zonneweide 

In het Tien Dorpenoverleg is er al verschillende keren over gepraat. De gemeente heeft recent 

haar beleid hieromtrent in een nota vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna 

het ter visie wordt gelegd. Er zijn beperkte mogelijkheden voor zonneweides in de NOP. 

Inmiddels is al gekozen voor de locatie bij de windmolens aan de dijk. Ook kan er bij dorpen 

een weide worden aangelegd van max. 2 ha. De baten moeten ten goede komen aan de 

gemeenschap. Als er mensen zijn die hier meer over willen weten en hierin interesse hebben, 

kunnen zij terecht bij het bestuur van Dorpsbelang. 

 

Openbare ruimte tussen school en voormalige RK kerk 

Het bestuur van Dorpsbelang heeft vorige week besloten om naast de grote bijdrage van de 

gemeente ook zelf een financiële bijdrage te leveren om daarmee dit gebied extra uitstraling te 

geven. Vervolgens krijgt Arie Dam (wonend in de voormalige RK kerk) het woord. Hij is lid van 

de werkgroep die zich met de inrichting van dit gebied bezighoudt. Op de 2 dia’s die getoond 

worden zie je dat het terrein een open ruimte wordt, met o.a. kleur, een natuurlijk ogend pad, 

fruitbomen, veel groen, nestkastjes en een insectenhotel. De school zit ook in deze werkgroep 

en is nauw bij deze plannen betrokken. Er wordt gevraagd door Sieb Oud of het onderhoud 

geregeld is. Reactie: Dit moet nog verder vorm krijgen. André geeft aan dat het terrein best 

bepalend is voor het dorp; er is en wordt serieus en goed over nagedacht. 

Beeldbestek door Henk Bakker van de gemeente 

Henk laat een diapresentatie zien waarin duidelijk wordt op welk niveau de gemeente 

onderhoud pleegt in de dorpen en geeft aan dat er veel vrijwilligers nodig zijn als wij willen dat 

het niveau dat gemeente aanhoudt hoger wordt. De gemeente hanteert onderhoudsniveau B 

(waarbij niveau A en A+ beter zijn, niveau C en D slechter). De gemeente heeft de uitvoering 

ondergebracht bij Concern voor Werk en zij controleert dit maandelijks. Het gaat daarbij om 

de beeldkwaliteit dat moet voldoen aan de eisen zoals die beschreven staan onder niveau B. 

Als inwoners niet tevreden zijn, kunnen zij digitaal een MOR melding (melding openbare ruimte 

en overlast) doen, dit komt bij de gemeente terecht en hier wordt altijd actie op ondernomen 

in de vorm van een terugkoppeling met al dan geen actie. Krijn de Hamer vraagt of het hele 

dorp op niveau B wordt onderhouden of dat bijv. het bos-lint op niveau C is. Reactie: Dit 

niveau geldt voor al het groen in heel Kraggenburg. Vuilnisbakken, meubilair, lantaarnpalen, 

etc. vallen hier niet onder. De gemeente stelt medewerking beschikbaar voor deze projecten, 

maar geen geld. Ton van Steen vraagt aan wie het onderhoud is uitbesteed en geeft aan dat 

soms het gras wel heel hoog staat, gelukkig afgelopen jaar niet, i.v.m. de droogte. Reactie: de 

gemeente besteedt het uit aan Concern voor Werk. Zij kijken of het nodig is en in welke mate 

om onderhoud te plegen. Wubbo de Raad vraagt of de B-normering alleen voor de dorpen 

geldt of voor de gehele NOP? Reactie: het geldt voor de gehele NOP, op het centrum van 

Emmeloord na, dit is niveau A. 

  

Groenbrigade 

Jules Overmars neemt het woord. Er zijn ca. 16 mensen die bij de Groenbrigade meewerken. 

Er zijn ongeveer 8 ochtenden geweest waarop ze hebben gewerkt en ze hebben 4 projecten 

waaraan ze werken: het boslint, de begraafplaats, de wegscheiding voor de winkels en rond de 

PKN kerk en de sportkooi. Als er mensen mee willen werken zijn ze van harte welkom! 

 

Digitaal dorpsplein 

Het is een project waar 6 dorpen aan samenwerken. Er is een Leader subsidieaanvraag voor 

ingediend, deze is vorig jaar maart rondgekomen. Dorpsbelang Luttelgeest is aanspreekpunt 

en is als 1e dorp aan de beurt, wij zijn als 2e dorp. We zijn in december van start gegaan. 

Helaas waren er veel genodigden niet aanwezig bij deze startavond. Er is een klein 

werkgroepje opgericht en vrijdag 15 maart is er overleg met de webbouwer. Henk Swijghuizen 

vraagt wat het verschil is met de normale Uitkijk? Jules geeft aan dat het digitale dorpsplein 

letterlijk een digitaal dorpsplein moet worden, dat draait naast de Uitkijk. Hij zal actueler zijn, 

waarop je makkelijk naar andere partijen door kan linken. De Uitkijk verschijnt maar 6 keer 

per jaar. Wietse Siebenga vraagt of je op het digitale dorpsplein ook sneller kan reageren op 

zaken die naar voren komen? Reactie: Dat is wel de bedoeling. Het moet interactiever worden 

dan de huidige website.  
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5. Jaaroverzicht secretaris 2018 

André geeft aan dat er het afgelopen jaar heel veel is gebeurd en dat hij positief verrast is 

door het aantal vrijwilligers dat overal bij betrokken is. Jules merkt op dat er naast een nieuwe 

school, ook buitenschoolse opvang is bijgekomen (in de school). Dit als stap naar het kind-

centrum dat het aan het worden is. Met deze aanvulling wordt het jaaroverzicht goedgekeurd 

en vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Mark geeft eerst een toelichting op de realisatie 2018. We hebben een positief resultaat van 

1.887,70 euro. Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest. Er is een bedrag naar de school 

gegaan vorig jaar bij de opening en er zijn al wat uitgaven gedaan t.b.v. het lustrumjaar, 

waaronder de aanschaf van de spandoeken. Verder zijn er geen bijzonderheden bij de 

rouwkamer, de Uitkijk, STEK, en de Feestweek. De Feestweek Commissie heeft naast de 

jaarlijkse bijdrage van Dorpsbelang zelf een bedrag gereserveerd voor extra uitgaven i.v.m. 

het 70-jarig bestaan. 

André bedankt Mark voor zijn uitleg en geeft complimenten voor het na 1 jaar penningmeester 

zijn de zaken al zo helder en correct kunnen tonen en uitleggen. 

 

7. Verslag kascommissie 

Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Leon van der 

Wekken. Jacques meldt aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de 

kascommissie voorstelt om de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering verleent 

op basis hiervan décharge aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2018 en balans 

per 31-12-2018 goedgekeurd. 

 

8. Benoeming kascommissie 

Leon van der Wekken blijft kascommissielid en Jan Balk wordt benoemd als nieuw lid. 

 

9. Begroting 2019 en vaststellen contributie 

Mark Mooiweer geeft een toelichting op de begroting van 2019. De contributie wordt niet 

verhoogd en is hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 2019 door de vergadering 

vastgesteld. Ad v.d. Noort vraagt of er een bedrag is vrijgehouden voor het nieuwe ‘parkje’? 

Reactie: Er is door het bestuur hiervoor 4500 euro geoormerkt. De 3000 euro die vanuit 

Multiculti is vrijgekomen, zit hier ook bij in. Pieter v.d. Veen vraagt of we nog extra geld 

krijgen van de gemeente i.v.m. het lustrumjaar. Reactie: We krijgen 2500 euro, deze komt 

bovenop ons eigen gereserveerde bedrag van 5000 euro. Wij vinden 75 jaar een meer 

bijzonder jaar, dus wat we dit jaar overhouden gaan we daarvoor reserveren.  

 

10.  Bestuursverkiezing 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Yvonne de Hamer.  

Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Benthem.  

Statutair aftredend en wel herkiesbaar is Annemieke Janse.  

Afgelopen jaar is tussentijds afgetreden Marieke Bos, Harmen Scholtalbers heeft haar al 

vervangen. 

In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Harmen 

Scholtalbers, Krijn de Hamer en Deborah van Loon. 

André bedankt Jan en Yvonne voor hun inzet en goede samenwerking.  

 

11. Jaarplanning Dorpsbelang 

Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten, zoals die door het bestuur zijn 

ingediend, kort doorlopen. 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. 

▪ 70-Jarig bestaan Kraggenburg 

▪ Inrichting openbare ruimte naast de school 

▪ Contact houden met de verenigingen 

▪ Uitvoering project ‘Het Pontje’ 
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▪ Voortzetting project ‘De Loswal’ 

▪ Contacten met de dorpsbelangen in het 10 dorpenoverleg 

▪ Verfraaiing van het industrieterrein 

 

12. Rondvraag 

Frans van Egmond sr.: Snapt iedereen de verkeerssituatie voor de winkels? Reactie: Dit is 

aangekaart bij IGW tijdens de schouw. Tijdens de schouw is er aangegeven dat de pijl hier ook 

weg kan. Klaas Jan Loosman/IGW geeft aan dat dit volgens de wegbeheerder toch niet blijkt te 

kunnen, omdat er een verkeersbesluit aan vast zit. Jan Huizinga (wijkagent) geeft aan dat hij 

de situatie wel snapt, maar dat er inderdaad een doordacht verkeersbesluit is (waar altijd over 

gepraat kan worden) waar we ons aan moeten houden. Mocht hij zien dat iemand langs de 

‘verkeerde kant’ rijdt, zal er niet voor beboet worden. Toevoeging Henk Swijghuizen: er staat 

regelmatig een vrachtwagen materiaal te lossen voor de winkels. Op dat moment kan je niet 

anders dan voor de kerk langs. (Zie pagina 8 voor de uitslag hiervan) 

Frans van Egmond jr.: Het is jammer dat we als dorpsbelang zoveel geld moeten besteden aan 

groenonderhoud. Er zijn genoeg potjes bij de gemeente, waarom moeten wij er, naast zo 

vreselijk veel arbeid, ook zoveel geld aan besteden? Reactie: De groenbrigade is aangesteld 

om van de B-kwaliteit waar de gemeente naar streeft A-kwaliteit te maken. Wat vooral 

wenselijk is bij o.a. de begraafplaats. De kern van het dorp met het nieuwe plan vinden wij 

heel belangrijk, zodat het een mooi centrum wordt. Als wij niet zelf bijdragen, wordt dit 

gewoon een grasveld. Daarnaast draagt de gemeente zo’n 80% van de extra kosten bij aan de 

inrichting van het middengebied. Frans geeft aan dat het echt heel jammer is dat de gemeente 

hier geen fonds voor heeft. Klaas Jan Loosman/IGW vult aan dat er potjes zijn voor 

leefbaarheid en dat er materiaal ter beschikking wordt gesteld, dat hier ook mag blijven. Al het 

afval dat er uit voortkomt wordt door de gemeente opgehaald. In die zin ondersteunt de 

gemeente het door de bevolking zelf uitgevoerde groenonderhoud.  

Corry Wullems: Ik maak veel gebruik van het wandelpad tussen de Leemringweg en de 

Zuiderringweg, maar deze ziet er echt heel slecht uit. Wie moet dit onderhouden? Reactie: 

André geeft aan dat we dit meenemen in gesprek met de gemeente/IGW. 

Piet Koster: aandacht vragen voor seniorenwoningen. Er zijn er maar 4 in de sociale 

huursector in Kraggenburg. Kan er gepleit worden voor seniorenwoningen boven de sociale 

huurgrens? Nu worden er woningen levensbestendig gemaakt, maar deze kunnen dan bijv. ook 

weer vrijkomen voor gezinnen. Verder wordt aandacht gevraagd voor het groeiende aantal 

arbeidsmigranten die in het dorp komen wonen. Senioren vinden het vaak moeilijk om met 

hen in contact te komen en in zo’n klein dorp als Kraggenburg waar je voor veel dingen op 

elkaar bent aangewezen, is dat toch belangrijk. Wat is de regel voor het verhuren van sociale 

huurwoningen aan arbeidsmigranten vanuit Mercatus? Reactie: André geeft aan dat voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten eind vorig jaar beleid is vastgesteld door de gemeente. Zo is 

vastgelegd dat er maximaal 3% van de woningen in een dorp bestemd mogen zijn voor 

arbeidsmigranten. Verder geldt dat in een straal van 40 m. rond een woning van 

arbeidsmigranten niet een tweede mogelijk is. Hierover is uitgebreid gerapporteerd in de 

Uitkijk van januari jl. M.b.t. de huursector geldt voor iedereen die een beroep wil doen op een 

huurwoning van Mercatus, dat men zich tijdig hiervoor inschrijft. Nadat men ingeschreven 

staat en men zich op enig moment op een aangeboden woning aanmeldt, telt de duur van het 

ingeschreven staan mee. Vanaf het moment van een eerste reactie op een woningaanbod tot 

het definitief aanvaarden van een woning wordt wachttijd genoemd. In Kraggenburg is die 

t.o.v. de andere dorpen erg laag (bijna 10 maanden). André verwijst hiervoor naar het artikel 

in de Uitkijk van november 2018. Afgelopen jaar heeft Dorpsbelang onderzoek gedaan naar de 

sociale huur, naar aanleiding van opmerkingen tijdens vorige jaarvergadering. Daarover heeft 

overleg plaatsgehad met Mercatus. Daar is ook aandacht gevraagd voor andere woonvormen 

zoals bijvoorbeeld appartementen t.b.v. jong en/of oud. Daarop is gereageerd dat dit vooral 

een zaak is van ontwikkelaars en/of beleggers, Mercatus ziet hierin geen rol voor hen zelf. 

André heeft uit deze gesprekken geconcludeerd dat het eigenlijk heel goed gaat in 

Kraggenburg. Het gevoel kan anders zijn dan de praktijk. Hij zegt toe dat hij de ingebrachte 

punten zal meenemen in het overleg dat binnenkort plaatsvindt met Mercatus. 
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Henk Swijghuizen: als het hard gewaaid heeft ligt er heel veel dood hout op de weg naast het 

Klokhuis. Reactie: Henk Bakker/Groenbeheer geeft aan dat Lindebomen heel veel ruien en 

Concern voor Werk is bezig dit op te ruimen. 

Truus Paauw: de brievenbus staat op een onmogelijke plaats. Het zou fijn zijn als ‘ie weer 

teruggaat naar waar hij stond (bij het Hoekje voor), een andere optie is bij de glasbakken. 

Sita van Egmond: Hoe staat het met het fietspad over de Zwartemeerdijk? Reactie: Er is veel 

geld voor nodig dat er op dit moment niet is. Na de verkiezingen moeten ze zich hier weer 

over buigen, met het nieuwe bestuur van het Waterschap.  

 

13.  Sluiting 

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

officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

Na de pauze spreken we met Wietse Siebenga over communicatie. 

 

Yvonne de Hamer, Secretaris Dorpsbelang 

 

 
 

JAARSAMENVATTING VERENIGING DORPSBELANG 
KRAGGENBURG 2019 
 
Bestuurssamenstelling: 

André Verwer (voorzitter)   Harmen Scholtalbers 

Wubbo de Raad (vicevoorzitter)  Krijn de Kamer 

Mark Mooiweer (penningmeester)  Annemieke Janse 

Deborah van Loon (secretaris)  Marian Meijs 

 

Woningbouw 

In de zomer van 2019 is er een aanvang gemaakt met de bouw van woningen aan de 

Walstraat. Het heeft even geduurd, maar zoals u heeft kunnen zien is de bouw in de eindfase 

terecht gekomen. 

Bouwrijp maken van Perceel Kraggenburg Zuid is in 2019 gerealiseerd. Inmiddels is de eerste 

paal geslagen en zullen de huizen langzaamaan zichtbaar worden. Er zijn nog kavels 

beschikbaar voor aankoop. 

 

Pontje 

Na de toewijzing van de subsidie €103.867 door de provincie is er veel overleg geweest van de 

initiatiefgroep om één en ander te gaan realiseren. Door Natuurmonumenten is een 

projectleider aangesteld. Zijn activiteiten bestaan uit het voorbereiden van o.a. vaststelling 

definitieve locatie, vergunningverlening van provincie en gemeente en het aangaan van de 

contracten voor de bouw van de beide aanlegsteigers en het pontje. Uiteindelijk neemt de 

initiatiefgroep daarover de besluiten. Tenslotte wordt in samenwerking met 

Natuurmonumenten gewerkt aan een exploitatieovereenkomst na het in de vaart nemen van 

het pontje. 

 

Loswal 

Voor de ontwikkeling van de Loswal en omgeving gaan de werkzaamheden ook gestaag door. 

Helaas is eind vorig jaar na onderzoek bekend gemaakt dat de Loswal een aantal 

bodemverontreinigingen kent. De gemeente onderzoekt nu hoe hiermee omgegaan kan 

worden. 

In ieder geval zijn de samenwerkingspartners verder gegaan met het uitwerken van de 

plannen. Hopelijk kan nog in het eerste kwartaal 2020 de aanvraag voor de subsidie in het 

kader van Leader worden aangevraagd. 

Het doel is om de Loswal en omgeving aantrekkelijker te maken voor een leuke wandeling, 

genieten van een mooi uitzicht vanaf de bietenbrug en een botenhelling voor de 

vaarliefhebbers van kleine boten. Daarnaast wordt de bewegwijzering en entree van de routes 
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in het achterliggende bos verbeterd. De ijsbaanvereniging gaat de ijsbaan toegankelijker 

maken, renovatie van het clubgebouw en de ijsbaan gedeeltelijk ophogen (met zo mogelijk 

verhardingen voor alternatieve gebruiksmogelijkheden buiten het schaatsseizoen) om bij vorst 

sneller over een ijsbaan te kunnen beschikken.  

 

Dorpsschouw 

In samenwerking met de gemeente doet Dorpsbelang jaarlijks een schouw, waarin de 

algemene staat van het dorp en de buitenwegen wordt bekeken en besproken. Op basis 

hiervan worden plannen van aanpak gemaakt voor verbetering of aanpassing. De gemeente 

heeft goed gehoor gegeven aan onze verzoeken. Als bewoners nieuwe suggesties hebben 

kunnen deze altijd aangekaart worden bij Dorpsbelang. 

 

Aan de buitenweg zijn verwijzingsbordjes gemaakt voor Pier & Horizon en Waterloopbos, een 

bordje vanaf Marknesse ontbreekt nog. Het plein bij Van Saaze is opgeknapt door de 

gemeente. Vanwege een tekort aan parkeerplaatsen in sommige straten heeft de gemeente 

enkele meters kunnen teruggeven aan de Zuidermeent. Komend voorjaar zullen er 

aanpassingen gedaan worden aan het industrieterrein Gesteente, met name vanaf de 2e inrit. 

Na melding van bewoners en t.a.v. gemeentelijk herzien Verkeer- en vervoersplan is de 

Neushoornweg aangepast van 80 naar 60km weg. Het wegdek van de Voorstraat is te 

hobbelig, dit wordt in 2021 aangepast na de rioleringswerkzaamheden, aanwonenden worden 

geïnformeerd. De weg voor de school is zwaar beschadigd, in voorjaar 2020 zal dit worden 

hersteld. Dorpsbelang heeft bij de gemeente gepleit voor het verwijderen van de rijrichting-pijl 

voor de kerk/kapsalon. Helaas is ons voorstel niet gehonoreerd. Een verzoek is bij Post.nl  

gedaan om de brievenbus op een veiliger plaats te herplaatsen. Helaas is ook dat verzoek niet 

gehonoreerd. 

 

Boekenkast 

Nadat de Flevomeer Bibliotheek enkele jaren geleden is gestopt met de boekenbus, leek er 

vanuit het dorp vraag te zijn naar een vervanging hiervoor. Afgelopen jaar is opnieuw 

geïnventariseerd of er voldoende vraag is naar een openbare boekenkast in basisschool de 

Fladderiep. Er blijkt voor nu te weinig animo, waardoor er besloten is dit te laten rusten. 

 

Openbare ruimte 

Het park tussen de kerk en de school is in grote lijnen al zichtbaar. De inwoners van de 

voormalige kerk en de Groenbrigade (namens Dorpsbelang) hebben in samenwerking met de 

gemeente zich hiervoor ingezet. De slingerpaden geven de lijnen van het geheel aan en er 

zullen o.a. nog bomen aangeplant worden (is medio februari mee begonnen). In het voorjaar 

zal het voor een groot deel voltooid zijn en kunnen we volop genieten van de groei van het 

jonge park. 

 

Kinderopvang 

Dorpsbelang heeft onderzoek gedaan om te bekijken of er in Kraggenburg mogelijkheden zijn 

om een kinderdagverblijf inclusief opvang voor 0 tot 2 jarigen te realiseren. 

Hierover is gesproken met de leiding van basisschool De Fladderiep, Gemeente, SKN, 

Startpunt, Mercatus en ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. 

Uit het onderzoek hebben we moeten concluderen dat het voor dit moment financieel niet 

mogelijk/haalbaar is om een kinderdagverblijf te realiseren, mede vanwege de strenge regels 

die aan dergelijke vestigingen worden gesteld. 

  

Fietspad over Zwartemeerdijk 

Helaas is er nog geen vooruitgang geboekt in het tot stand komen van een fietspad over de 

Zwartemeerdijk. Vanuit Dorpsbelang blijven wij gemeente, waterschap en provincie als 

gezamenlijke initiatiefnemers bestoken om toch in 2020 tot positieve besluitvorming te komen. 

Naar de mening van Dorpsbelang moet dit ontbrekende deel in het (recreatief) routenetwerk 

snel gerealiseerd worden. 
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Welkom heten nieuwe bewoners 

Naar aanleiding van meerdere signalen uit het dorp heeft Dorpsbelang een plan gemaakt om 

sterker bij te dragen aan het welkom heten van nieuwe bewoners en het vergroten van hun 

sociale betrokkenheid. Nieuwe bewoners zullen in de toekomst welkom geheten worden door 

hun wijkvertegenwoordiger middels een bezoekje aan de voordeur, waarbij zij een 

welkomsttasje van Dorpsbelang ontvangen. In dit tasje zit informatie over de geschiedenis van 

Kraggenburg en uitleg over waar Dorpsbelang zich mee bezig houdt. Daarnaast zitten er flyers 

in van enkele lokale bedrijven met eventueel een leuke kortingscoupon. Wij verwachten hier in 

het voorjaar van 2020 mee van start te gaan. 

 

STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) 

De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook het afgelopen jaar weer vele activiteiten 

georganiseerd waar veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan en velen hebben 

meegeholpen om dit te realiseren. 

In het bestuur van STEK zitten: Wesley van der Heiden, Dick de Boer, Liesbeth van Egmond en 

Wilma van Beekhuizen. Agnes Jongbloed heeft recentelijk afscheid genomen. 

 

2019 Werd gestart met een gezellige nieuwjaarsreceptie in ‘t Klokhuis. Het Bloemetje ging 

naar Frans van Egmond sr.   

In april is samen met de kinderen van De Fladderiep het dorp van zwerfvuil ontdaan en weer 

spik en span gemaakt! Aan de avondvierdaagse heeft STEK bijgedragen in de vorm van het 

regelen van de verkeersregelaars. Deze zijn onmisbaar bij zulke evenementen. 

Ook in april zijn door Stek de kanjers/lopers van de 12-Dorpenloop weer getrakteerd op een 

appeltje voor de dorst. Op Koningsdag zijn na het traditionele vlaghijsen, traditiegetrouw de 

fietsen versierd. En uiteraard gevolgd door een rondje door het dorp.  

In mei is met vele vrijwilligers de Leeuwenronde georganiseerd. De deelnemers, jong en oud,  

kwamen uit het hele land. De muziek werd verzorgd door ons eigen blaasorkest “Le Chapel”. 

In de laatste vakantieweek, op 28 augustus, was de traditionele Kindermiddag. Het zonnetje 

scheen, er waren veel kinderen die genoten van de leuke activiteiten. Er was zelfs een echte 

stormbaan. En als klap op de vuurpijl: Poffertjes! Al met al een heel geslaagde middag. 

 

In oktober staat altijd een seniorenmiddag gepland. Dit keer was er een heuse High Tea voor 

60+. De bijbehorende quiz was best pittig, maar al dat lekkers, (s)maakte dat een stuk milder.  

 

Op 23 november was er opnieuw verwarring waar Sinterklaas was, maar gelukkig is dat 

uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hij werd ontvangen op de Loswal en samen met de 

kinderen ging hij richting ’t Klokhuis. Alle kinderen gingen blij naar huis met een cadeautje van 

de Goedheiligman.  

 

Digitaal dorpsplein 

Recentelijk heeft de bouwer van het digitaal dorpsplein de website aan Dorpsbelang 

overgedragen. Deze site draait nu bij dezelfde provider en op dezelfde server als de huidige 

website. Inhoudelijk ziet de website er nu uit zoals gewenst. Op dit moment wordt er 

uitgebreid getest of alles ook correct werkt, dat gebeurt los van de huidige dorpssite. 

Verwachting is dat deze gepresenteerd zal worden op de jaarvergadering van 27 maart 2020. 

 

Feestweekcommissie 

De feestweekcommissie bestaande uit Kees van Vilsteren, Rico v/d Stelt, Daphne v/d Berg, 

Peter Kreulen, Remko Bouman, Esther Kutschruiter, Rens Hupkes en Suzanne Scholtens 

hebben vorig jaar het 70 jarig bestaan van Kraggenburg gevierd in een feestweek met als 

thema: Rock ‘n Roll. Het thema kwam in alle activiteiten terug. De feestweek vond vorig jaar 

plaats van zondag 26 mei tot zaterdag 1 juni. Het dorp was prachtig versierd. Alle wijken 

hadden de taak om een poort te bouwen, de Mammouthtankers gingen er met de winst 

vandoor. De feestelijke week begon, anders dan andere jaren, met een kerkdienst op zondag 

met de Pop-Up band. Gezamenlijk werd de kerkdienst afgesloten met een heerlijke High-Tea. 

Dinsdag was de Bingo waar mooie prijzen zijn gewonnen. De woensdag startte met een 

kinderochtend voor de allerkleinsten, de kinderen knutselden een prachtige gitaar en maakten 
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ook zelf muziek. ’s Middags was de Playbackshow voor de basisschool kinderen. We hebben 

kunnen genieten van prachtige optredens. Woensdagavond werd het één groot feest met de 

coverband ‘LEAD’. Terug van weggeweest werd op de donderdag weer een heuse Zeskamp 

georganiseerd. Met veel leuke spelletjes en fanatieke deelnemers. Net als vorig jaar stond de 

donderdagavond in het teken van de Playbackshow, een gezellig en mooi avondvullend 

programma met leuke optredens. Vanwege het 70 jarig bestaan van Kraggenburg werd vrijdag 

een musical opgevoerd: ‘Vetkuiven en Bakvissen,’ geheel in het thema Rock ’n Roll. We 

hebben veel dorpsgenoten zien schitteren op het podium, maar ook achter de schermen is er 

door een groot aantal mensen veel werk verzet; een mooie avond! Zoals andere jaren werd de 

avond weer afgesloten met muziek van DJ Olaf. Zaterdag werd er gevolleybald onder het 

genot van een kopje koffie van een echte barista en een taartje verzorgd door de kookclub. Na 

het volleybal hebben we gezamenlijk gegeten, met een nieuw concept waarbij verschillende 

gerechten op verschillende plekken werden geserveerd.  

De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde feestweek in dit jubileum jaar. De inzet 

van alle wijken heeft hier weer aan bijgedragen. Met het bestuur van Dorpsbelang hoopt de 

feestweekcommissie iedereen komende Feestweek weer te mogen begroeten. Het thema van 

de komende feestweek is: Country & Western.  

 

70 Jaar Kraggenburg 

Vorig jaar bestond ons prachtige dorp 70 jaar. Wat is er een mooi feestjaar van gemaakt! 

Waar een kleine dorp groot in is, is wederom gebleken: het samen met elkaar actief bezig zijn! 

Hieronder een opsomming van alle leuke activiteiten die in het kader van dit feestjaar zijn 

georganiseerd: 

- Let’s share the Music,  

- Musical Vetkuiven & Bakvissen,  

- Obstakelrun, 

- Zomercarnaval  

- Drive-in Bioscoop  

- Groot Klaverjastoernooi  

- Eindejaar vuurwerk  

- de Grote Dorpsquiz op 28 december. 

 

Dorpsbelang kijkt met veel plezier terug op alle gezelligheid van het afgelopen jaar en we 

willen alle vrijwilligers heel, héél erg bedanken. Het was fantastisch! 

Over 4 jaar staat er wederom een jubileum voor de deur: 75 jaar Kraggenburg. Heb je nu al 

ideeën voor het organiseren van een eventueel evenement? Dan horen we dat graag bij het 

Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl. Voor en door Kraggenburg, daar zijn we goed 

in! 

De Commissie “70 Jaar Kraggenburg” bestond uit: Annemieke Janse, Marian Meijs, Mark 

Mooiweer en Yvonne de Hamer. 

 

Feiten Dorpsbelang 

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2019.                                    

 

Binnen ons dorp is overleg geweest met:  

• OVK 

• De Fladderiep 

• IGW (Carrefour, gemeente en wijkagent) 

• Feestcommissie 

• STEK 

• BeFair en FC Kraggenburg 

• De Groenbrigade 

 

Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

• Besturen Dorpsbelangen Ens en Marknesse 

• Verschillende wethouders en ambtenaren 

• IGW en wijkbeheer van de gemeente 
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• Woningbouwcorporatie Mercatus 

• Ambtenaren van de provincie Flevoland en van het waterschap 

• Horeca ondernemers 

• Natuurmonumenten 

• Wijkvertegenwoordigers 

 

Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 

10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen) 

Gemeente over de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de nieuwbouw 

 

Activiteiten door bestuur Dorpsbelang: 

Plantjesdag (20-04-2019). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein bedrag. 

Eindejaarvuurwerk in samenwerking met HOK (Horeca Kraggenburg) 

 

 

Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang 

 

 

 

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

 

 

Beste allen, 

 

Terwijl ik dit stukje schrijf voetbalt het derde van FC Kraggenburg tegen 

Kuinre. 

 

Het waait hard en de zon schijnt over de Brem, toch een pracht locatie. Deze middag voetbalt 

het eerste van FC Kraggenburg tegen SV Donkerbroek, voor de bookmakers onder ons belooft 

het een spannende middag te worden! 

 

Even een korte terugblik wat hebben we een hele gezellige jaarafsluiting gehad eind december 

bij ons in de kantine. Het geheel kleurde rood/wit. Dit na een prachtige pot voetbal van het 

1ste. De commissie had er echt werk van gemaakt, zo was er een quiz over de nodige weetjes 

van de FC, ook werd er getrakteerd op hapjes en snert. Ik zeg: commissie goed geregeld.  

 

Ook vanuit de jeugd hebben ze een jaarafsluiting gevierd, dit ging in de vorm van een heus 

oliebollen toernooi. Een jeugdtoernooitje voor de SJO met allerlei voetbalspelletjes voor alle 

leeftijden. En tussendoor en aan het eind heerlijke, vers gebakken oliebollen, da’s pas een 

feestje. Commissie bedankt voor jullie inzet, goed geregeld. 

 

En dan even vooruit blikken. Op 5 en 6 Juni 2020 vieren wij het 65 jarig jubileum van FC 

Kraggenburg. Een weekend vol met voetbal, spelletjes, quiz, jeugdkamp, entertainment, 

muziek, gezelligheid en nog veel meer. De commissie voor dit jubileum draait op volle kracht, 

commissie heel veel succes en ik weet zeker dat jullie er wat moois van maken. Hier wilt u 

toch ook bij zijn? 

 

Om dit alles te kunnen realiseren hebben we natuurlijk vele vrijwilligers nodig, gelukkig zijn ze 

er, maar soms ook niet genoeg. Zo kunnen wij op alle fronten nog wel vrijwilligers gebruiken 

hetzij in de jeugd als leider, trainer of scheidsrechter. Ook de kantine heeft onze nodige 

aandacht: daar zoeken wij echt naar vrijwilligers die op de zaterdag of op de zondag in de 

kantine willen staan. Het is best lastig om dit elk weekend weer te realiseren; elke hulp is 

welkom. 
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Zeg nou zelf: bij zo’n Club wil ik ook horen. 

 

 

Groet, 

Voorzitter FC Kraggenburg 

Harold van Beekhuizen 

 

 

Vanuit de SJO 

De jeugd heeft de najaarscompetitie goed afgesloten. Alle teams van SJO Ens/Kraggenburg 

draaien, op een uitzondering na bovenin mee. 

Er was zelfs een kampioen, de JO 12, een team waarvan het hart uit Kraggenburgers bestaat. 

Zij zijn geëerd met een rondrit door Ens en een traktatie. Er is ook weer jonge aanwas, we 

hopen na de zomervakantie twee JO7 teams te hebben met alleen Kraggenburgers. 

Als uw kleuter (jongens en meisjes) ook willen gaan voetballen, op woensdagmiddag traint 

Cees Vink de jongste jeugd. Kom vooral om een paar keer mee te trainen. FC Kraggenburg 

kan nog wel een stapje maken met aantallen meisjes, er voetballen er minder in verhouding 

tot andere verenigingen. 

De teams spelen gemengd tot de JO/MO 15, en dat gaat erg goed. 

 

In april zal er een vriendjestraining zijn, het idee daarvan is dat alle jeugdleden een vriendje of 

vriendinnetje die geen lid is mee mogen nemen naar de training. 

Dit gaat met een flyer of voucher. In de meivakantie zal er een 4 x 4 toernooi worden 

georganiseerd voor alle jeugd, meer info volgt. 

 

Betrokkenheid van de senioren leden en ouders blijft een punt van zorg, het is altijd weer een 

puzzel om genoeg leiders, trainers, kantine bezetting en scheidsrechters te vinden. Als u daar 

in bij kan dragen heten we u graag welkom! 

In februari is er ook een avond georganiseerd rond de Rinus app van de KNVB. Deze app 

maakt het geven van trainingen toegankelijk voor iedereen, alle leerstof, schema’s en 

oefeningen staan daar in, ondersteund door filmpjes. 

 

Namens de SJO, Leon van der Wekken 

 

 

 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
➔ of Stuwwal 19 

 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Beste FC-Kraggenburgers, 

 

Als commissie zijn we heerlijk bezig met de voorbereidingen van het feest 65 jaar FC 

Kraggenburg! 

 

Je hebt vast al iets voorbij zien komen op Facebook of in de kantine. Wij hebben ook al heel 

veel adressen verzameld van oud-leden/vrijwilligers/trainers/bestuursleden/leiders etc. Want 

dit feest willen wij ook graag met hen vieren. Mocht je nog iemand weten, houd dan diegene 

op de hoogte of geef zijn/haar adres door via fckraggenburg65jaar@gmail.com. 

 

Volg ons op Facebook om niets te missen! 

 

Weet je iemand die wij echt niet moeten vergeten, geef dan zijn/haar adres door via het 

emailadres. Heb je nog een vraag? Stel ze gerust: fckraggenburg65jaar@gmail.com 

 

Wij kijken er naar uit om jullie te zien op 5 & 6 juni. 

 

Commissie 65 jaar FC Kraggenburg 

 

Thijs Hupkes, Ron Potters, Jaap Veldhuis, Yvonne Meester en Wilma van Beekhuizen 

mailto:fckraggenburg65jaar@gmail.com
mailto:fckraggenburg65jaar@gmail.com
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Vakantiegezinnen gezocht voor                       
            Poolse Kinderen 
Voor de periode van 4 juli t/m 19 juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Pax Kinderhulp NOP-Urk nodigt elke zomer twintig Poolse kinderen uit om in de NOP en op Urk gezonde 
lucht en plezier te ‘tanken’. De kinderen hebben het echt nodig om even uit hun dagelijkse omgeving weg te 
zijn. Die kans krijgen ze tijdens een vakantie in Nederland. 
De kinderen tussen de 9 en 12 jaar logeren in vakantiegezinnen die hen 2 weken gastvrij opnemen. 
Zijn jullie het vakantiegezin dat wij zoeken voor deze zomer? 
 
De Poolse kinderen 
Het gaat om kinderen uit de omgeving van Katowice, het industriële hart van Polen. Een gebied waar men 
veel problemen kent, als werkloosheid, echtscheidingen, alcoholmisbruik en gezinsverlating. De kinderen 
leven in een vervuilde omgeving, in arme gezinnen of in een kindertehuis. Echt kind zijn is hier niet mogelijk. 
 
Vakantie in Nederland 
Tijdens de twee weken in Nederland genieten kinderen van het leven bij hun vakantiegezin, van de gewone 
dagelijkse dingen en de activiteiten die door de werkgroep Pax kinderhulp NOP-Urk georganiseerd worden. 
Plezier hebben, buiten zijn, samen spelen, genieten en kind zijn. 
De jongens en meisjes vinden het fantastisch; ze krijgen weer hoop en hebben een onvergetelijke tijd. 
Herinneringen om hun hele leven aan terug te denken. Er komt een Poolse begeleider/tolk mee naar 
Nederland, die samen met de werkgroep de begeleiding van de kinderen verzorgt en de vakantiegezinnen 
ondersteunt. 
 
Vakantiegezinnen 
Pax Kinderhulp Nop-Urk zoekt gezinnen die een warm hart hebben voor kinderen. 
Als jullie er over denken om vakantiegezin te worden, dan is er een informatiepakket en volgt er een gesprek 
met de leden van de werkgroep. Dit alles is geheel vrijblijvend. Graag zien we jullie als vakantiegezin 
tegemoet. 
 
Bel of mail voor meer informatie en om vrijblijvend je vragen te stellen: 

Bertha de Langh 0527-611611 of Martine Verloop 0646780925 , martineverloop@solcon.nl 
 
 

www.paxnopurk.nl  http://www.facebook.com/PaxKinderhulpNopUrk 

 
 

 
 
 
 
 
 
   …..als je om kinderen geeft…. 

 

 
 

mailto:martineverloop@solcon.nl
http://www.paxnopurk.nl/
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KLM-SOS, WANDELEN OP RECEPT 

 

Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse  -   Samen op Stap. 

 

Bewegen is gezond en 30 minuten bewegen per dag levert veel 

gezondheidswinst op! 

 

Bewegen is een medicijn en daarom zijn  we  gestart met  “het looprecept”.   

 

Uit onderzoeken blijkt dat bewegen één van de beste medicijnen is bij veel verschillende 

diagnoses, die wij als huisarts dagelijks voorbij zien komen in de praktijk.  

 

We willen als huisartsenpraktijk samen met u wekelijks een half uur wandelen op de 

donderdagochtend van kwart over elf tot kwart voor twaalf.  

 

Bent u patiënt van huisartsenpraktijk Marknesse e.o. en wilt u ook graag wandelen dan bent u 

van harte welkom. Iedere donderdag wandelen we van 11.15-11.45 uur. We starten vanaf de 

parkeerplaats bij het gezondheidscentrum Marknesse, Emmeloordseweg 2a.  

Wandelt u met ons mee?! 
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    Feestweek 2020 Country & Western!! 
 

 

 

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

zondag 17 mei t/m zaterdag 23 mei. Hier alvast een overzicht van alle activiteiten deze 

week zodat u zich alvast kan verheugen op deze feestelijke week! 

Begin mei komt de feestgids door uw brievenbus met verdere informatie. 

 

  
Activiteitenschema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen 

die de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek 

mogelijk!        

 

Wij hebben er zin in! Tot dan, 

 

Feestweek commissie Kraggenburg        

 

Datum Activiteit 

Zondag 17 mei Oecumenische Kerkdienst 

Maandag 18 mei Tent opbouwen 

Dinsdag 19 mei Bingo  

Woensdag 20 mei Overdag: Peuterochtend & Kindermiddag  

Avond: Bandavond met de feestband  

“Melrose” 

Donderdag 21 mei Overdag: Zeskamp (twee kinderen <12 

mogen per team) Minimaal 8 deelnemers 

per team. 

Avond: Ik hou van Kraggenburg spel  

Vrijdag 22 mei Overdag: Fietstocht/wielrentocht/motorrit  

 

Avond: Familieavond en als afsluiter  

“DJ Olaf”  

Zaterdag 23 mei Overdag: Volleybal 

Avond: De feestweek afsluiten door 

samen lekker te eten! (Bonnen zijn 

zaterdag 23 mei verkrijgbaar) 

Zondag 24 mei Opruimen  
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SINT GENESIUS – HOTEL VAN SAAZE – THEATER DINER 
 

Sint Genesius heeft al sinds de oprichting een goede band met de uitbaters van Hotel Van 

Saaze. Vandaar dat het tijd werd om weer eens iets samen te organiseren! Op vrijdag 27 

maart en zaterdag 28 maart kunt u genieten van een heerlijk 4-gangen menu wat wordt 

afgewisseld met korte theatervoorstellingen. 

 

Welke verwikkelingen zou het geven als er in ieder stuk een andere ober of serveerster de 

bestellingen opneemt of als een ober de tot over zijn oren verliefde man hardhandig van dat 

voetstuk afmept? Wat gebeurt er als één van de twee zussen er achter komt dat ze eigenlijk 

heel haar jeugd heeft geromantiseerd? Hoe smaken neushoornoortjes eigenlijk? Waarom is 

mensklimmen moeilijk? Kan een serveerster eigenlijk ook klantonvriendelijk zijn en hoe dan? 

Voor een antwoord op al deze vragen kunt u het beste een tafeltje reserveren bij Hotel Van 

Saaze tijdens het theaterdinerweekend! 

 

Aanvang 19.00 uur, zaal open om 18.30 uur.  

Voor €35,00 een heerlijk 4-gangen diner (drank niet inbegrepen) en gepassioneerd toneelspel 

van: Ineke Winkler, Hetty van der Ven, Wilma van den Berg, Bobby van Egmond, Andy Hein, 

Jacques van der Wiel en Wim van den Bergh. 

 

Reserveren via info@hotelvansaaze.nl 

 

 

 

2E HANDS LENTE/ZOMER KINDERKLEDING  
& SPEELGOEDBEURS KRAGGENBURG 
 
Op zaterdag 18 april is er in het Klokhuis van 13.00 tot 15.00 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! Je kan je spullen inbrengen voor 

onze dorpsschool de Fladderiep. Hiervoor hoef je de spullen alleen maar op tijd bij ons te 

brengen. Voor spullen met de opbrengst voor school vragen we geen inleggeld. Wij prijzen en 

nummeren alles en de opbrengst gaat geheel naar school. Vorig jaar is hier een 

zwerfboekenkast van gekocht door school. 

 

Blijft er kleding of speelgoed over dan zorgen wij ervoor dat dit naar een goed doel gaat. 

 

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 

 

 

 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
mailto:kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com
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KIJK OP HET POLDER KARAKTER BIJ NIEUW INITIATIEF  
 
KRAGGENBURG– Na een blik op het landschap duikt 'Nieuw Initiatief' 14 maart in de 

ziel van het – al dan niet, trotse Polder Karakter.  En die “Polderpionier”, is dat 

inmiddels een stereotype of niet? Zaterdagavond 14 maart in het strandpaviljoen van 

Netl, leemringweg 19 in Kraggenburg,  geven gastsprekers cultuurhistoricus Linda 

van der Pol, beeldhouwer Oscar Mendlik en cabaretière Hiske Schipper hun 

inspirerende visie op het Polder Karakter. 

 

Cultuurhistoricus Linda van der Pol 

Linda van der Pol, geboren in Luttelgeest, gaat in 2011 van het Zuiderzee College naar 

Nijmegen voor een studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit. Als 

Cultuurhistoricus werkt ze vervolgens voor “De Groene” en het “Nederlands Instituut in Sint-

Petersburg”. Sinds 2018 werkt Linda bij Investico, een platvorm voor journalistiek onderzoek.   

 

Beelhouwer Oscar Mendlik 

Oscar Mendlik woont in Ens en maakt portretten, figuren, objecten en buitenkunst.  Het 

dominante thema in zijn werk is “De kracht en de kwetsbaarheid van het leven”. Oscar maakt 

zijn plastieken in klei, was en gips. Het resultaat laat hij dan meestal in brons gieten. Voor zijn 

sculpturen gebruikt Oscar zachte en harde steensoorten. Daarnaast ontwerpt hij voor 

uitvoering in staal. Voor zijn werk bestudeert hij mensen nauwkeurig, in hun doen en laten en 

zijn. Als nieuwkomer in de polder kijkt hij met een frisse blik naar de polderbewoners, net als 

Linda, die als vertrokken ex-polderbewoner ook meer beschouwend observeert. 

 

Cabaretière en docent Nederlands Hiske Schipper 

Hiske Schipper studeert in 2014 af aan de Rijksuniversiteit Groningen en staat sindsdien voor 

de klas als docent Nederlands aan het Emelwerda College. Relevant voor Nieuw Initiatief is dat 

Hiske bovendien cabaretière is en op een vrolijke wijze de avond modereert en inspeelt op 

thema “het Polder Karakter”.  

 

Wereldse Hap mee-eten 

Voorafgaand kun je aanschuiven voor een Wereldse Hap gekookt door het Vrouwencentrum 

NOP. Op het menu staat Kazachstans. Mee-eten kan voor €12,50 pp (opbrengst komt ten 

goede van het Vrouwencentrum) excl. drankjes. Aan tafel om 18.30 uur. Opgeven kan tot 

woensdag 11 maart via mail: info@netl.nl of tel: 0527-203042. 

Mee-eten hoeft niet, het avondprogramma begint vanaf 20.00 uur en is gratis. 

De organisatie van Nieuw Initiatief ligt bij Eva Vriend, Pim van der Maden, Bob Crébas en 

Nienke Feddes. 

 

 

 

FEENSTRA, VONK EN WINTERS OP TULPENBELEVINGSVELD 
 

 
 
Op zaterdag 18 april van 15.00 – 17.00 uur speelt Gert-
Jan Winters uit Kraggenburg samen met zijn band 
Feenstra, Vonk en Winters op het Tulpenbelevingsveld 
aan het Creilerpad 14 te Creil. De toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom.  
 

https://nl.linkedin.com/company/nederlands-instituut-in-sint-petersburg?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://nl.linkedin.com/company/nederlands-instituut-in-sint-petersburg?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
mailto:info@netl.nl
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SCHAATSMIDDAG IN HEERENVEEN 
 

Vrijdag 7 februari vertrokken ruim veertig leerlingen van Daltonschool de Fladderiep richting 

het Thialf stadion in Heerenveen. De schaatsmiddag was mede georganiseerd door onze 

plaatselijke ijsclub Klein Cortina. Het is inmiddels een traditie geworden dat de ijsclub de 

plaatselijke schooljeugd uitnodigt voor deze sportieve middag. Natuurijs is inmiddels ver ………. 

te zoeken. Daarvoor moet je in het verre noorden zijn. Nog voorbij Friesland! 

 

Het vervoer van en naar Thialf was ook prima geregeld. Er waren ouders actief, een oma en 

een tante waren van de partij en een aantal bestuursleden van Klein Cortina zaten achter het 

stuur. Daarvoor nog onze hartelijke dank.  

 

Na enig oponthoud bij het lenen van de schaatsen stonden na een tijdje alle leerlingen op de 

ijsvloer. Menig rondje werd gereden en zo links en rechts sneuvelde er zelfs een persoonlijk 

record. En dat gold niet alleen voor de leerlingen maar ook voor een aantal sportieve ouders. 

 

Wat de kinderen ervan vonden kunt u hieronder lezen. Al met al was het een zeer geslaagde 

middag. 
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GEDICHT VAN LIA VAN DAM 
 

Ik hoor de eerste merel 

Ik zie het eerste licht 

Ik wek een oude man 

Gun een mevrouw vroeger zorg 

Zodat ze kan genieten van bezoek 

Maakte tijd voor gesprek met een ander 

Om onrust weg te nemen 

Zorg voor lijf en leden 

 

Collega gebeld: alles goed gegaan? 

Even sparren over "onze zorg(verlening)" 

Dan weer op pad 

Van mens naar mens 

Van mens tot mens 

 

 

 

NIEUWS VAN KLEIN CORTINA 
 

Onderwerp: automatische incasso 

 

Beste inwoners van Kraggenburg, 

 

begin dit jaar hebben de 

bestuursleden van Klein Cortina, 

samen met een groot aantal 

vrijwilligers een rondje gemaakt 

door het dorp en langs de 

buitenwegen. Ledenwerving en 

het invoeren van automatische 

incasso waren de speerpunten. De 

actie was een groot succes. Een 

kleine 250 leden werden 

geregistreerd. Binnenkort zal de contributie van € 7,00 per huishouden van de rekening 

worden afgeschreven. Het bestuur van de ijsvereniging was blij verrast met deze animo. 

Hiervoor onze hartelijke dank. Ook de vele vrijwilligers die het bestuur hebben geholpen 

verdienen een dikke pluim. Door jullie inzet was de klus snel geklaard.  

 

Mocht u desondanks een bestuurslid en/of vrijwilliger gemist hebben dan kunt u alsnog gebruik 

maken van onderstaande machtiging. Deze kan ingevuld ingeleverd, dan wel gemaild worden 

Naar: 

Dorp:    Molle Stuiver, Het Klif 2 email: molle_stuiver@hotmail.com 

(inleveren op school kan/mag ook) 

Buitenwegen:   Adrie Janse, Neushoornweg 3/A email: a.janse12@kpnplanet.nl 

Arno Matthijssen, Zwartemeerweg 40/B email:

 info@maconkraggenburg.nl 

 

Naast de ledenwervingsactie heeft de ijsclub ook meegewerkt aan een schaatsmiddag voor de 

plaatselijke schooljeugd op vrijdag 7 februari jl. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 

van basisschool de Fladderiep.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Bestuur ijsclub Klein Cortina 
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lJsclub "Klein Cortina" 

Kraggenburg 

p/a Neushoornweg 3a 8317PT Kraggenburg 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Land: 

lJsclub Klein Cortina 

Neushoornweg 3a 

8317 PT 

Nederland 

Doorlopende machtiging SEPA 

Woonplaats: Kraggenburg 

Kenmerk machtiging:Ledengeld<seizoen>  Kenmerk lD: N193222400607610000 

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan ljsclub Klein Cortina doorlopende incasso  
opdrachten te sturen naar Uw bank om een bedrag van Uw rekening afte schrijven wegens het jaarlijkse contributie/ 

donateurschap en aan Uw bank om doorlopend een bedrag van Uw rekening afte schrijvenovereenkomstig de opdracht van ljsclub 

Klein Cortina. 

Als U het niet eens bent met de overboeking kunt U deze laten terug boeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met Uw bank. 

Vraag Uw bank naar de voorwaarden. 

Naam lid/donateur:  

Adres:  

Postcode: 

Woonplaats 

Rekeningnummer IBAN: 

Email 

Naam van de rekeninghouder: 

Plaats en datum Hantekening rekeninghouder 



 

 

 

 

25 

LEKKER EN GEZOND! TUINIEREN OP JE VOLKSTUIN 
 
Wie komt er samen met ons zijn eigen groenten, bessen en aardappelen verbouwen? Waarom? 

Omdat deze veel lekkerder en gezonder (en goedkoper) zijn dan die uit de winkel natuurlijk!  

 

Kraggenburg heeft sinds jaar en dag een volkstuinencomplex aan de Gerrit Klokstraat. Hier 

kan een stukje grond worden gehuurd (2,8 are voor een hele tuin of 1,4 are voor een halve 

tuin, 280/140 m2) om zelf groenten en gewassen op te telen. Met 2 à 3x in de week een 

beetje onderhoud staat (bijna) vanzelf de hele tuin vol met lekkere groenten, aardappelen 

en/of fruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons in Kraggenburg kost een halve tuin €17,50 en een hele tuin €35,- huur per jaar. Tegen 

een kleine vergoeding wordt de tuin in het voorjaar gevreesd zodat het weer makkelijk 

bewerkbare grond is om te starten. 1/3 Deel van de tuin mag elk jaar vol gezet worden met 

aardappels. Denk ook eens aan mooie snijbloemen voor op de vaas of pompoenen voor in de 

herfst. Bovendien is er volop kennis en kunde aanwezig onder de huidige tuinders waardoor je 

een extra goede start kan maken.  

 

Conclusie: Met de inzet van een beetje tijd en liefde een jaar lang lekker en gezond eten van 

eigen geteelde producten. Wie wil dat nou niet?  

 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Ook enthousiast geworden? Er is nog genoeg ruimte! 

Aanmelden of meer informatie kan via contact met de voorzitter: 

Jules Overmars - 0527- 612648 of jules.overmars@hetnet.nl 

 

Kijk ook eens op onze facebookpagina!    

 

Facebook volkstuinvereniging-kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

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

 

In het blad Landleven stond een mooi stukje over opbrengsten uit een 

groentetuin. Hier stelt men dat je, theoretisch gezien, met 200m2 (2 are) een 

gezin van vier personen een jaar lang kunt voorzien van groenten e.d. Om de 

kosten en baten iets inzichtelijker te maken staan er twee rekenvoorbeelden bij 

van oppervlakte, kosten en netto opbrengsten per jaar. Hierbij staat de ingezette 

tijd wel aangegeven maar niet doorberekend. In rekenvoorbeeld A bij een 

oppervlakte van 40 m2 loopt de netto opbrengst op tot net over de € 1000,- (op 

basis van een biologische winkelprijs). (Landleven, maart 2019) 

http://www.kraggenburg.nl/
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       Activiteit van  
                            Dorpsbelang Kraggenburg 

 
 

 

“Koffietijd”, dé gezellige en informatieve koffiemorgen in ons dorp. 

Elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur in het Klokhuis.  Naast de gezelligheid kunt u op de 

hoogte blijven van wat er zoal in ons dorp of naaste omgeving te doen is.  

Ook als er bijzonderheden zijn op het gebied van zorg en welzijn hoort u dat.  

Er zijn ook geregeld thema’s met aandacht voor iets wat onbekender is. 

 

Zo hebben we dinsdag 7 april  “het Vrouwencentrum” te gast.   

Mevr. Marion van Voorden zal ons deze morgen vertellen over het doel en de activiteiten van 

dit centrum. Het Vrouwencentrum NOP is de plek waar vrouwen uit alle windstreken elkaar 

kunnen ontmoeten.  

Zo kunnen alle bezoekers door elkaar te ontmoeten, kennismaken met de andere culturen, 

gebruiken, voeding, kleding, gewoonten, achtergronden etc. 

Heel mooi voor de Nederlandse deelnemers en ook voor de andere helft mensen uit wel 50 

andere landen.  

 

Meer weten van elkaar is een weg naar wederzijds begrip. Maakt contacten gemakkelijker en 

het helpt zeker bij de integratie. 

Wat ook helpt is samen iets doen, en dat organiseert het Vrouwencentrum ook. Elke dag is er 

wat te doen of te leren. Wat dan, denkt u vast? Kom gerust om dat te horen. 

Er is trouwens ook een mannencentrum, met eenzelfde opzet en doelstelling.  

 

Het belooft een zeer boeiende ochtend te worden, dus neem gerust uw buren, vrienden, en 

natuurlijk speciaal uw buurtgenoten of kennissen uit de andere landen mee.  

 

U bent van harte welkom, de koffie staat voor u klaar. Lijkt het u gezellig of interessant, 

noteer alvast 7 april tussen 10 en 12 uur in het Klokhuis.  

De toegang is gratis. 

 

Namens “Koffietijd”;   Gien Rinsma, Helma Langeweg, Harry Engels 
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GESLAAGDE BUURTBORREL LEEMRINGWEG 
 

Wat een verrassing toen dit najaar een 

uitnodiging binnen kwam, voor een te 

organiseren buurtborrel. Herbien Marijs 

en Nicole Wiggers hadden de hoofden 

bij elkaar gestoken en het idee opgevat 

een nieuwjaarsborrel te organiseren.  

 

In het najaar van 2019 was er al een 

buurtbarbecue bij Netl geweest, deze 

was zeer geslaagd en inspiratie voor de 

nieuwjaarsborrel. De barbecue bij Netl 

was niet alleen voor bewoners van de 

Leemringweg, maar ook voor bewoners 

van onder andere de Voorsterweg, 

Mammouthweg en Neushoornweg. 

 

De laatste activiteit exclusief voor de 

Leemringweg is inmiddels zo’n 8 jaar 

geleden, bij de Familie Willemsen. Het werd dus ook wel weer eens tijd. In totaal hebben er 88 

bewoners een uitnodiging ontvangen, 35 hiervan hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. 

 

Zaterdag 25 januari was het zover. Wij werden hartelijk ontvangen door Herbien Marijs, met 

een hapje en drankje, waarna het programma van de middag bekend werd gemaakt. De 

organisatie had een quiz gemaakt, om zo de verschillende buren te mixen, onze kennis te 

testen en de buren samen te laten werken. 

 

De vragen, bedacht door Johan Marijs, gingen over de historie van de weg, wie droeg er als 

laatste bewoner klederdracht? Wetenswaardigheden, hoe heet het betonnen fietspad door het 

Voorsterbos en een rekenvraag: hoeveel mensen kunnen een jaar lang eten van de opbrengst 

van de akkers aan de Leemringweg, behoorden tot de opgave. Voor de meeste van ons waren 

de vragen een uitdaging. Desondanks werd het beoogde doel behaald, namelijk veel plezier en 

saamhorigheid onder de verschillende buren.  

 

Daarna was er nog voldoende tijd om gezellig na te praten en de middag werd afgesloten door 

Nicole Wiggers, met de belofte dat we tenminste één keer per jaar op deze manier zullen 

samenkomen. Daarnaast is er nog kort gesproken over een buurt-whatsapp, om zo een nog 

veiligere woonomgeving voor onszelf te creëren. Dit initiatief werd enthousiast ontvangen en 

zal door Nicole worden opgevolgd. 

 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag en verheugen ons op het volgend samenzijn 

met hopelijk nog meer opgave. 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Het bestaansrecht van ons Dorpshuis valt of staat bij het gebruik van het gebouw door de 

Kraggenburger gemeenschap via verenigingen, werkgroepen, clubs en persoonlijke 

activiteiten. Het is dan ook verheugend te kunnen vaststellen dat het gebruik van het 

Dorpshuis een jaarlijkse stijging laat zien. Hoewel er soms activiteiten beëindigd worden zijn er 

steeds weer nieuwe initiatieven die in het Klokhuis de ruimte vinden om hun activiteiten te 

ontplooien. In 2019 hadden we 510 activiteiten (dit is gemiddeld 10 per week). Dankzij de 

vele vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor: bardienst, onderhoud en 

beheer, gaat het ons Dorpshuis ook financieel voor de wind. Dit alles geeft ons het 

vertrouwen dat ons Dorpshuis nog in lengte van jaren haar functie van sociaal/cultureel 

centrum voor de Kraggenburger gemeenschap kan blijven vervullen. 

 

Biljarten 

Nadat we vorig jaar een tweede biljart hebben geplaatst zien we een groeiende groep van 

biljarters die regelmatig van beide biljarts gebruik maakt. Door het tweede biljart is er ook 

extra ruimte voor nieuwe spelers op de verschillende momenten in week. Heb je vroeger in het 

café, op de kostschool of waar dan ook biljart gespeeld of wil je het leren kom dan naar het 

Klokhuis en doe mee.  

 

Er wordt gespeeld op: 

Dinsdagmorgen (tijdens koffietijd)  10.00 – 12.00  

Dinsdagmiddag    15.00 - 17.00      

Woensdagmiddag (tijdens de soos) 14.00 - 17.00     

Woensdagavond    20.00 – 23.00  

 

Klussendag 

Op zaterdag 14 maart houden we de jaarlijkse voorjaars klussendag. Wij sluiten hiermee aan 

bij de landelijke actie NL Doet. Onze klusvrijwilligers gaan aan de slag met binnen- en buiten 

onderhoud. Zodat het Klokhuis er weer “Spic en Span” uitziet.   

 

Zonnepanelen: 

Op het Dorpshuis liggen 132 zonnepanelen van de energie coöperatie “Het Klokhuis”. Deze 

coöperatie telt elf deelnemers die hiermee gezamenlijk stroom opwekken. Stichting Dorpshuis 

neemt met 20 panelen deel in deze coöperatie. 

Het afgelopen jaar heeft de coöperatie 30451 -kWh opgewekt, wat neerkomt op 231 kWh per 

paneel. Er is door de coöperatie €20 per paneel uitbetaald voor opgewekte stroom. Daarnaast 

ontvangt ieder deelnemer 10 eurocent subsidie per kWh opgewekte- en verbruikte stroom. De 

financiële opbrengst per paneel komt daarmee op €45,00 per jaar. De investering van €250 

per paneel (incl. installatie en oprichtingskosten) levert dus een rendement op van 18%. 

 

 

 

 

 

 

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

➔ of Stuwwal 19 

 

 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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ACTIVITEITEN TULPENFESTIVAL OOK VOOR INWONERS 
KRAGGENBURG 
 
Vanaf Goede Vrijdag 10 april t/m Bevrijdingsdag 5 mei staat de Noordoostpolder in het teken 

van bloeiende tulpenvelden met een tulpenroute, een tulpeninformatiecentrum, een 

tulpenbelevingsveld en vele activiteiten.  

 

Het Tulpenbelevingsveld in Creil is het centrale festivalterrein van het Tulpenfestival en is 

gratis toegankelijk tijdens het gehele festival. Op het Tulpenbelevingsveld wandel je door een 

tuin met 500 verschillende soorten tulpen, maak je een selfie bij de speciaal aangelegde 

tulpenveldjes en leer je over de bollenteelt. Kinderen kunnen zich uitleven in de zandbak, 

gemaakt van een ‘echte’ trekkerband, rijden met de traptrekker of schommelen bij de tulpen, 

springen op het springkussen, hoepelen en spelen in het speelhuisje. Het pop-up grandcafé is 

geopend voor een drankje, een lekkere snack of een lunch. Of je zoekt het wat hoger op en 

vliegt mee met de helikopter of met een ballon over de tulpen. En wat verder nergens mag, 

mag op het Tulpenbelevingsveld wel: maak een foto liggend in de tulpen!  

 

Activiteiten 

Op het Tulpenbelevingsveld zijn twee speciale weekenden met extra activiteiten. Dit zijn 

zaterdag 18 en zondag 19 april en zaterdag 25 en zondag 26 april. In deze weekenden is er 

een zweefmolen voor de kinderen, zijn er speciale workshops als het schilderen van tulpen, 

klompjes versieren en je eigen unieke t-shirt maken. Je kunt genieten van verschillende 

demonstraties en er is muziek. De activiteiten zijn te bezoeken van 10.00 – 16.00 uur.  

 
Senioren 

De activiteiten zijn niet alleen voor de toerist, maar juist ook voor inwoners van de 

Noordoostpolder. Zo is er een speciale middag voor senioren op woensdag 22 april met een 

begeleide wandeling door de tulpenshowtuin, een optreden van koor Once More en de 

mogelijkheid tot het doen van oudhollandse spellen en men kan op de foto met de 

Tulpenkoningin en -prinses. Natuurlijk is er koffie/thee en wat lekkers. Wanneer u geen eigen 

vervoer heeft kunt u dit aangeven en wordt u gehaald en gebracht.  

 
Kids 

Op woensdagmiddag 29 april is er een tulpenkidsclub met creatieve activiteiten voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. Ook is er een obstakelparcours en is er poppenkast met het verhaal van de 

‘zwarte tulp’. 
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CREATIEVE MARKT TIJDENS UIT-JETENT FESTIVAL 
BUITENGEWOON CREATIEF IN KRAGGENBURG 
 

Jaarlijks wordt in Kraggenburg het Festival Buitengewoon Creatief georganiseerd tijdens het 

Uit-jeTent festival in de Noordoostpolder met een Haak- en Breipicknick op het festivalterrein 

en een inspiratieroute in het Waterloopbos. Nieuw dit jaar is de creatieve markt op zondag 14 

juni van 11.00 – 16.00 uur op het festivalterrein.  

 

De markt is bedoeld voor ondernemers en hobbyisten die ‘in welke zin dan ook’ iets creatiefs 

maken en/of verkopen. Een demonstratie of workshop geven mag natuurlijk ook.  

 

Voor deelname aan of meer informatie over deze creatieve markt kan contact opgenomen 

worden met de organisatie van Festival Buitengewoon Creatief via e-mail 

margot@parelprojecten.nl of 06-23337730.  

 

Het Uit-jeTent festival is van 12 t/m 14 juni. Festival Buitengewoon Creatief organiseert op 12 

juni een kampvuur met muziek, op 13 juni de Haak- en Breipicknick en de inspiratieroute en 

op zondag 14 juni de creatieve markt. Het festivalterrein bevindt zich naast Hotel Van Saaze 

aan de Dam 16, in Kraggenburg.  

 

 

 

NIEUWS VAN STEK 
 

De Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 4 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom heten en 

blikte onze dorpsvoorzitter André Verwer terug op de zaken waar 

Dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden. Het 

bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Piet Koster. Welverdiend!  

Hij is een rustige, vriendelijke, stille kracht, maar wel één die ontzettend 

veel doet. Hij zet zich in voor heel veel dorpelingen en ook daar buiten. Hij 

rijdt voor mensen, om toch ergens heen te kunnen gaan. Hij heeft een 

meelevend oog of oor voor mensen die het moeilijk hebben, door een bezoekje /kaartje 

/praatje, etc. Hij doet heel veel, wordt ook al een jaartje ouder, maar gaat toch gewoon door. 

Iemand die klaar staat voor iemand die hulp nodig heeft. Piet is iemand waar ons dorp erg 

trots op mag zijn. Hij is een prachtig visitekaartje voor ons dorp, terwijl hij daar zelf niets van 

wil weten. 

Piet heeft onder andere heeft hij het volgende gedaan: vrijwilliger Waterloopbos, Klokhuis en 

klussen, Voorzitter van de ouderenraad van de katholieke school geweest, zes jaar in 

Dorpsbelang gezeten, is lid van de welzijns-werkgroep Omzien, is voorzitter van ouderenbond 

KBO Noordoostpolder geweest en zit nog in het bestuur. Vanaf 1974 druk bij katholieke 

parochie o.a. voorganger in lekenvieringen (onder leiding van parochianen) en maakt deel uit 

van de Bezoekersgroep, lid van de KIK-groep die een asielgezin uit Azerbeidzjan hulp biedt en 

bijstaat en voorzitter van de J.V.V. 

Waarschijnlijk zal dit niet alles zijn, maar Piet, nogmaals gefeliciteerd met het welverdiende 

bloemetje! 

 

Ook hadden we weer een geweldige verloting, met prijzen die beschikbaar gesteld zijn door 

bedrijven uit Kraggenburg en omgeving. Vanaf deze plaats willen wij graag deze sponsoren 

hartelijk bedanken! 

 

Verder kwam de Feestcommissie aan het woord met de presentatie van hun programma en 

werd de Prins bekend gemaakt door de Zotte Leeuwkes. 

 

Kortom het was een gezellige middag/avond met leuke ingrediënten, met als afsluiter heerlijke 

broodjes! 

mailto:margot@parelprojecten.nl
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Het prachtige bloemstuk op het podium was verzorgd door Agnes Muijsers. Bedankt!! 

 

Bij STEK hebben we afscheid genomen van Agnes Tissingh. Enorm bedankt voor je inzet 

Agnes! En we hebben een nieuw lid mogen verwelkomen: Margo Schussler, welkom! 

 

VOOR IN DE AGENDA!!! 

 

Dorpenschoonmaak 

Op woensdagmorgen 22 april gaan we i.s.m. de kinderen en leerkrachten van de Fladderiep 

veel zwerfafval opruimen in Kraggenburg. Met een prikstok, handschoenen en een vuilniszak 

gaan we het dorp in.  

 

De 12-Dorpenloop 

Het hardloopevenement van dorp naar dorp zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 18 april. 

De aankomsttijd in Kraggenburg is rond 10.00 uur. Kom ze aanmoedigen! 

 

Koningsdag 

Op maandag 27 april vieren we weer Koningsdag. We starten om 09.55 uur bij het monument. 

Vergeet je fiets niet! 

 

Steppentocht 

Deze tocht zal zijn op zondag 3 mei! 

 

Leeuwenronde 

Op vrijdag 15 mei hebben we weer de mooie Leeuwenronde!!! Nog even tijd om te trainen 

dus! 

 

Zien we jullie bij één van deze activiteiten? 

 

Groet, 

 

Stek Kraggenburg 

 

Liesbeth van Egmond, Margo Schussler,  Wesley van der Heiden, Dick de Boer en Wilma van 

Beekhuizen 

 

 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD VOOR ALLE KRAGGENBURGERS 
 

Op vrijdag 20 maart organiseert het Klokhuis weer een gezamenlijke maaltijd. Dit is de 

laatste maaltijd van dit seizoen. 

Graag willen we alle Kraggenburgers uitnodigen aan deze laatste maaltijd mee te doen. We 

beogen met deze maaltijd het bevorderen van het onderling contact tussen onze 

dorpsgenoten. 

 

Ons kookteam heeft deze keer gekozen voor een variatie bestaande uit:  

Kip/Kerrie 

Pilav 

Stoofpotje kip 

 

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

De kosten zijn - € 3,50 p.p. 

 

Opgeven voor maandag 16 maart bij : 

Piet Paauw 06 46213112  pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma 0527-252061  rinsma8317@hetnet.nl  

mailto:pjmpaauw@gmail.com
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

Vieringen rond (Palm) Pasen 

Kerst is nog maar nauwelijks achter de rug, maar we denken in het 

kerkelijk jaar alweer aan het verhaal over het lijden en sterven van 

Jezus en wat dat betekent voor ons in deze wereld. Het is een 

wonderlijke periode met veel vragen waarover we met elkaar 

nadenken. U bent hartelijk welkom in deze diensten. Ook de kinderen 

van de basisschool zijn hartelijk welkom in de kerk. Met Palmpasen 

mogen de kinderen de Palmpaasstok versieren met snoep en andere 

dingen. U vindt de poster hierover verderop in deze Uitkijk. 

 

Actie kerkbalans 

In januari is er in alle kerken de actie kerkbalans. Hierin vragen we onze leden of ze bereid zijn 

om onze kerk te steunen, zodat we door kunnen gaan met onze activiteiten. Hoewel er wel 

zorg is omdat ons ledenaantal ook ieder jaar wat afneemt kunnen we ook komend jaar gewoon 

doorgaan met onze activiteiten. Dit betekent dat we weer op zoek gaan naar een nieuwe 

kerkelijk werker of predikant (als opvolger van ds. Timmer) en dat we ook het project ‘Land 

van Verwondering’ financieel blijven ondersteunen. En uiteraard bent u hartelijk welkom bij de 

diensten op zondagmorgen. 

 

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 

Zo 15-

mrt 

10.00 Gemeentevergadering na afloop 

kerkdienst 

Ds. I. Terlouw 

Zo 22-

mrt 

10.00  Mw. M. de Groot 

Za 28-

mrt 

18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 29-

mrt 

10.00  Ds. W. Menkveld 

Zo 5-apr 10.00 Palmzondag; dorpsviering 

m.m.v. basisschool 

mw. M. Hadnagy 

Do 9-apr 19.00 Witte donderdag: Heilig 

avondmaal 

Ds. H. Torenbeek 

Vr 10-apr 19.00 Goede Vrijdag Ds. H. Torenbeek 

Za 11-apr 19.00 Stille Zaterdag Ds. H. Torenbeek 

Zo 12-apr 10.00 1e Paasdag Ds. H. Torenbeek 

 

* 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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NIEUWS VAN MERCATUS 
 

Schrijft u zich ook alvast in? 

 

Wij krijgen vanuit de wijken steeds vaker vragen over het toewijzingsbeleid van Mercatus en 

dan met name voor ouderen. 

 

Woningen met het label alle leeftijden 

Veel ouderen zouden graag in de toekomst willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning en 

dan hetliefst in de woonplaats waar zij al jaren wonen. In de praktijk ervaren zij dat dit niet zo 

makkelijk gaat. 

Een deel van de woningen is namelijk aangemerkt voor ‘’alle leeftijden’’. Dat betekent dat 

iedereen op deze woningen mag reageren en de ouderen dus niet automatisch bovenaan 

staan. 

 

De reden dat deze woningen zijn aangemerkt voor ‘’alle leeftijden’’ is dat de woning vaak op 

een moment beschikbaar komt dat de ouderen nog niet toe zijn aan verhuizing. Op het 

moment dat de oudere juist wel wil of moet verhuizen, blijkt de gewenste woning niet 

beschikbaar. Er zit dus een verschil tussen tijd en beschikbaarheid. Om verschillende redenen 

vindt Mercatus leegstand onwenselijk en kiest er dus voor de woning beschikbaar te stellen 

aan een andere kandidaat. 

Natuurlijk vindt Mercatus dat ouderen een gelijkvloerse woning in hun eigen woonplaats 

moeten kunnen vinden. 

 

Op tijd inschrijven als woningzoekende 

Het belangrijkste is dat ouderen zich op tijd inschrijven als woningzoekende. Zo kunnen zij 

genoeg inschrijftijd opbouwen. En wanneer zij echt een gelijkvloerse woning nodig hebben ook 

snel voor in aanmerking komen en niet nog jaren hoeven te wachten. Wij merken dat het 

inschrijven een drempel is. Sommigen vinden het te confronterend of staan er niet bij stil, 

anderen weten niet dat ze zich in moeten schrijven. 

 

Hoe werk dat inschrijven? 

Bewoners schrijven zich in via de website van Mercatus. De kosten voor het inschrijven 

bedragen eenmalig €25,- en daarna jaarlijks €15,- voor de verlenging van de inschrijving. 

Als je je inschrijft als woningzoekende betekent niet dat je wekelijks moet reageren. Het is als 

het ware een verzekering voor de toekomst. Als je namelijk ingeschreven staat, dan bouw je 

zonder er iets voor te hoeven doen alvast inschrijfduur op. Dit zorg ervoor dat tegen de tijd 

dat het nodig is, je al een zeer hoge positie hebt. Wel moet je op dat moment zelf reageren op 

de gewenste woning. LET OP! Als u op dit moment een woning huurt van Mercatus betekend 

dat niet dat u automatische staat ingeschreven als woningzoekende. U zult zich opnieuw 

moeten inschrijven als woningzoekende. 

 

Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven als woningzoekende, dan kan een medewerker 

woonservice u helpen. Heeft u nog vragen over de inschrijfprocedure, dan kunt u contact 

opnemen met Eugenie de Boer, 06-11168955 of e.deboer@mercatus.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: 

Maart   Lekkere sapjes  

April   Hygiëne producten 

Mei   Luiers en potjes babyvoeding 

  

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  

 

 

 

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:  06-83335903 (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: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 

Afmeting (cm) Prijs per jaar Prijs eenmalig (incl. adm. kosten) 

9x6  € 33,00 € 10,00 

9x12 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x6 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x12 (1/2 pagina) € 120,00 € 25,00 

18x24 (hele pagina) € 215,00 € 40,00 

 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

27-03 Dorpsbelang Kraggenburg ALV 2020 Het Klokhuis 20.00 

27 en 28-03 ST Genesius Theater diner Van Saaze 19.00 

20-03 Dorpshuis Kraggenburg Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 

18-04 STEK 12-Dorpenloop Van Saaze 10.00 

18-04 
Yvonne Hulsman en 

Sandra Luten 

2e hands 

kinderkledingbeurs 
Het Klokhuis 13.00 

21 t/m 24-04 Avondvierdaagse Avondvierdaagse Start Klokhuis  

22-04 STEK Dorpenschoonmaak Fladderiep  

27-04 STEK Koningsdag Het monument 09.55 

03-05 STEK Steppentocht   

05-05 Vrijheidsmaaltijd Vrijheidsmaaltijd Klokhuis 12.00 

15-05 STEK Leeuwenronde   

17-05 t/m 23-05 Feestweekcommissie Feestweek Sportpark de Brem  

05 en 06-06 FC Kraggenburg FC Kraggenburg 65 jaar Sportpark de Brem  

04-07 Obstakelrun Kraggenburg Obstakelrun Kraggenburg   
 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

