
 
 

 

“DE UITKIJK”: BLAD VOOR KRAGGENBURG EN OMSTREKEN 
 
 

46e  jaargang, nummer 4, juni 2020. 
Redactie:    Y. de Hamer    namens Dorpsbelang 

     I. van Dijk- Westenbrink  namens Be-Fair 
     V. Verbeek    namens FC Kraggenburg 
Penningmeester:   P. van der Veen 

Advertenties:   M. van Diepen en M. Batterink 
Typewerk:    E. Nieuwenhuizen 

Lay-out advertenties:  A. Goossens 
Drukwerk:    Drukkerij Feiko Stevens 
Bezorging Kraggenburg:  Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema   

 
 

 
Inleverdata 2020 voor advertenties en kopij van De Uitkijk 

Advertenties aanleveren Kopij aanleveren Verschijningsdatum 

13 september 20 september 30 september 

1 november 8 november 18 november 
 
 
 

Kopij graag inleveren in Word-bestand en de advertenties in PDF. Deze mogen gestuurd 

worden naar uitkijk@kraggenburg.nl of worden ingeleverd op Stuwwal 19. Meer 
informatie kan je vinden op de laatste pagina. 
 

Inhoud: 
2 Dorpsbelang – Beste dorpsgenoten 
3 Dorpsbelang – Digitaal Dorpsplein 
4 Dorpsbelang – Aanvragen laadpaal elektrische auto’s 
 Nieuws van FC Kraggenburg 
7 Nieuws van STEK 
 Nieuws van het Klokhuis 
8 Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 
9 Verhuizing Irene Gerritzen en Jeanette Kaak 
10 Interieurverzorger gezocht 
 De Zonnebloem in coronatijd 
11 Nieuws van de Fladderiep 
12 Nieuws van Boerderij de Zuiderkrib   
13 Aanvragen hulp en zorg 
14 Adverteren in De Uitkijk 
  

 



 
 

 

 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

Beste dorpsgenoten, 
 

Laten we even bijpraten. Gelukkig heeft de Uitkijk geen last van corona en wordt deze 
gewoon weer bij u thuis bezorgd. 

Ik heb de lastige eigenschap om af en toe eens terug te blikken. Hierbij kijk ik in dit 
geval naar  

3 momenten eerder dit jaar. Als eerste half januari, we hadden nog geen benul van wat 
ons te wachten stond. Als tweede eind maart, de hele wereld in ‘lock down’. En als 

laatste half juni, de trein is weer voorzichtig gaan rijden. Dit alles in 5 maanden tijd. Ik 
wil maar aangeven dat het moeilijk te bedenken is hoe de toekomst er uit zal zien. Maar 
gelukkig zijn de meeste bedrijven nu weer open en kunnen we weer met een verzorgd 

kapsel een biertje gaan drinken bij de horeca. Zo maken we er met zijn allen het beste 
van! 
 

Zoals u weet hebben wij als Dorpsbelang besloten om dit jaar, vanwege corona, niet 
huis-aan-huis lang te komen om contributie op te halen. Dit doen wij normaal gesproken 

voor de mensen die liever contant betalen. We zijn heel tevreden dat er dit jaar weer 
meer incasso’s en bankbetalingen gerealiseerd zijn. Stel dat u door omstandigheden nog 
niet in staat bent geweest om de contributie te voldoen dan kunt u alsnog het 

invulformulier bij onze penningmeester: J. Balk inleveren (Hertenweg 3). 
 

Als u denkt dat er de laatste maanden in Kraggenburg niets is gebeurd dan kan ik u 

vertellen dat dit niet klopt. Vraagje: Heeft u de vernieuwde website al bezocht? Verderop 
in de Uitkijk leest u er meer over. En naar de dierentuin hoeft u ook niet meer want er 

schijnen heel veel beren in Kraggenburg gezien te zijn: Berenjacht. Er zijn hier zelfs 
leeuwen met een mondkapje gespot. Voor de nieuwe bewoners van de Walstraat zal dit 
wel even wennen zijn, want dit is een bijzonder dorp. Ik hoop dat zij zich snel thuis 

zullen voelen en hier met plezier kunnen wonen. Er zijn zelfs spontaan bingo’s 
georganiseerd door mensen uit het dorp. Creativiteit en spontaniteit is dus niet ver te 

zoeken. 
 

Maar ook de groene vingers hebben niet stil gezeten. Veel werk is er verzet voor het 
onderhoud van de begraafplaats en de aanleg van het parkje middenin het centrum van 

ons dorp. Maar ook de bloembakken bij de entree van ons dorp zijn een lust-voor-het-
oog. Wat het parkje betreft kan ik u aanbevelen om er eens een kijkje te nemen, want 

het is echt prachtig geworden. Het is de bedoeling, als alles een beetje meezit, om na de 
zomervakantie hier extra aandacht aan te besteden. De aanleg van dit parkje is in 

samenwerking met de gemeente, kerkbewoners, school en Dorpsbelang gerealiseerd.  
Verder hebben we een nieuwe datum voor de uitgestelde Jaarvergadering. Deze zal, 
zoals het nu lijkt, op 25 september worden gehouden. We gaan ervoor zorgen dat alle 

geïnteresseerden, op welke manier dan ook, hierbij aanwezig kunnen zijn. 
Ik hoop dat we deze lastige periode achter ons kunnen laten en verder wens ik u, een 

mooie zomer toe. 
 
André Verwer 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl


 
 

 

 
 
KRAGGENBURG.NL 

 

ONS DIGITALE DORPSPLEIN 
 
In april is de nieuwe website www.kraggenburg.nl gelanceerd. We hadden deze graag in 

maart op de jaarvergadering van Dorpsbelang willen presenteren, maar dit kon helaas 
niet doorgaan. 

De website ziet er moderner uit, en werkt nu ook beter op zowel PC/laptop als 
smartphone of tablet. 

 
De uiteenlopende thema’s zijn gemakkelijker te vinden. De website geeft zoals voorheen 
nog veel informatie over Kraggenburg, maar er is nu ook meer informatie van derden te 

vinden over bijvoorbeeld: huur, woningbouw, thuiszorg & huishoudelijke hulp, 
gemeente, politie enz. 

Het is het eerste punt waar je begint met zoeken naar meer informatie, je wordt 
doorverwezen naar de juiste organisatie die jou kan helpen. Denk aan hulp vraag & 
aanbod, de actuele dorpsagenda voor álle leeftijden, nieuws van en over Kraggenburg. 

Neem gerust een kijkje! 
Heeft u nieuws te melden of een evenement op de planning welke niet mag ontbreken 

op ons eigen Kraggenburg.nl, of een andere bijdrage aan de website in welke zin dan 
ook? Stuur dan een e-mailtje naar: dorpsbelang@kraggenburg.nl of klik op de website 
door naar ‘Aanleveren Nieuws & Agenda’. 

 
 

 
 
 

Dorpsbelang wil bij deze Abe Hoekstra, Martijn van Veenendaal en Jules Overmars 
hartelijk bedanken voor het organiseren, bouwen en vullen van deze prachtige website. 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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AANVRAGEN LAADPAAL ELEKTRISCHE AUTO’S 
 

Heeft u een elektrische auto maar geen 
oplaadmogelijkheid bij uw eigen woning? Dan kunt u 

een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. 
Gemeente Noordoostpolder neemt de kosten op zich. 
Want de gemeente vindt het belangrijk dat elektrische 

rijders binnen 250 meter loopafstand van hun huis 
een openbaar laadpunt kunnen vinden. In Emmeloord 

en de dorpen zijn nu 5 laadpalen in bedrijf en 12 in voorbereiding. 
 
Aanvragen laadpaal kan via website gemeente. 

Inwoners die een laadpunt voor hun elektrische auto willen kunnen dit 
aanvragen via https://www.noordoostpolder.nl/laadpalen. Als er een aanvraag 

binnenkomt dan gaat de gemeente op zoek naar een geschikte locatie. Daarbij 
houden we rekening met de parkeerdruk, loopafstanden en de ligging van het 
stroomnet. Plaatsing van de laadpaal duurt 4 tot 6 maanden. De voorbereiding, 

de wettelijke bezwaartermijn en de aanleg kosten tijd. Uitvoering en onderhoud 
gebeurt door MRA-Elektrisch. Dit is een samenwerkingsverband van overheden 

in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 
 
Laadpunt op eigen terrein zelf regelen. 

Wilt u een laadpunt op een oprit of parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning 
of bedrijf? Dan hoeft u dit niet te melden of aan te vragen bij de gemeente. U 

kunt een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein of op het terrein van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kunt u zelf regelen. 
 

 
 

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

Beste FC-ers en Kraggenburgers, 
 

We zitten nog in de coronatijd. Een tijd die onzeker is, een tijd die 
energie kost, een tijd die vraagt om creativiteit.  
Een tijd die onzeker is, krijgen we na de lock down weer een 

nieuwe golf van het virus en wat staat ons dan allemaal te wachten? 
 

Een tijd die energie kost, maar dan in positieve zin: afgelopen maanden heeft 
onze veldencommissie aan het 1e en 2e veld groot onderhoud uitgevoerd, iets 
wat al een paar jaar niet gebeurd was. In de zomer is dat altijd een moeilijk 

project, maar doordat het voorjaar en groeizaam weer is, is het resultaat 
perfect! En wat ligt het er top bij! Onze complimenten voor de veldencommissie. 

De energie die jullie geleverd hebben is super, we kunnen weer een paar jaar 
vooruit en beste FC-ers, inmiddels kunnen we er ook alweer op 

voetballen/trainen. 
 
 

 
 

 

https://www.noordoostpolder.nl/laadpalen
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Coronatijd vraagt ook om de nodige creativiteit, waar je ook bent of wat je ook 

doet. Maar hoe doe je dit als voetballiefhebber? Dat gaat iemand anders jullie 
vertellen, namelijk onze trainer Arnold Roossien. Deze heeft heel veel leuke en 

originele dingen gedaan in coronatijd op eigen initiatief. Onze complimenten 
hiervoor. 

 
Helaas bijft onze kantine voorlopig gesloten in afwachting van berichtgeving van 
de overheid. Ook hoe de start van de competitie er uit gaat zien, is voor nu nog 

even een vraagteken.  
 

Verder kunnen wij natuurlijk altijd voetballers gebruiken, zowel bij de senioren 
als bij de jeugd. Dus meld je aan bij de leukste voetbalclub van de 
Noordoostpolder! Onze senioren spelen op zondag, de jeugd op zaterdag en de 

dames spelen de 7x7 competitie op de vrijdagavond. Stuur ons een berichtje of 
meld direct aan via de website: www.fckraggenburg.nl. 

 
Hartelijke groet, 
Voorzitter FC Kraggenburg 

Harold van Beekhuizen 
 

 
Ik zal mij eerst even voorstellen voor 
diegene die mij nog niet kennen. 

Ik ben Arnold Roossien, 43 jaar en getrouwd 
met Yvonne Roossien. Samen hebben wij 

twee kinderen. Een dochter van 15 en een 
zoon van 12. Wij wonen in Emmeloord en ik 
ben werkzaam als docent 

bewegingsonderwijs op de 
Zonnebloemschool. Dit is een school voor 

speciaal onderwijs.  
Voetbal is mijn passie en ik heb zelf ook 
jaren met veel plezier gedaan. Gelukkig 

wordt die  passie gedeeld door mijn vrouw en kinderen. Ik ben naast trainer van 
Kraggenburg ook trainer van mijn zoon. Mijn zoon voetbalt op Urk in de jo13-1 

en het nieuwe seizoen in de  
jo14-1 

 
Trainer zijn tijdens de corona crisis…. 
Dit seizoen mocht ik beginnen als trainer van Kraggenburg. Wat een passie en 

strijd werd er geleverd! De mannen zijn gedreven en fanatiek, maar gelukkig is 
er ook veel sportiviteit en gezelligheid onderling. Ons mooie seizoen werd helaas 

abrupt beëindigd door de corona crisis…. 
 
We draaiden lekker boven in mee en het was dus mooi geweest als we het 

seizoen hadden mogen afsluiten. Wie weet welke positie dit ons had 
opgeleverd… 

 
Helaas liep het dus anders en is het uiteraard het allerbelangrijkste dat we 
allemaal gezond zijn én blijven. Maar oh wat baalde ik hiervan! 

 
 

http://www.fckraggenburg.nl/
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In de hoop de jongens (en mijzelf) fit en bezig te houden heb ik toen een insta-

account aangemaakt om op die manier toch een soort van training/work out te 
kunnen volgen samen.  

Leuk om te merken dat iedereen erg enthousiast reageerde en dus meedeed!  
Ook had ik een challenge voor de mannen uitgezet. Ze moesten meerdere 

“voetbal” opdrachten uitvoeren en konden daar punten mee verdienen door hun 
filmpjes naar mij op te sturen. 
Ik heb de meest geweldige en creatieve filmpjes voorbij zien komen! ☺ De 

winnaar is inmiddels al beloond met een boek en een chocolade medaille. 
 

 
Daarnaast heb ik met behulp van mijn kinderen een coördinaten tocht uitgezet 
in het bos. Deze coördinaten moesten verzameld worden en daarmee konden ze 

gaan puzzelen. De oplossing was de volgende slogan: 
 

FCK is top! 
 
Ook hier deden weer veel mannen en ook vrouwen van Kraggenburg aan mee. 

Super leuk!  
En ja…. Zelfs de voorzitter en zijn vrouw hebben de tocht gelopen, de 

coördinaten gevonden en het juiste antwoord aan mij doorgegeven. 
 

Op deze manier heb ik geprobeerd om toch mijn werkzaamheden als trainer wat 
te blijven uitvoeren maar dan op een aangepaste en creatieve manier.  
Gelukkig mogen we op dit moment alweer trainen met de corona maatregelen in 

acht nemend. Heerlijk weer de geur van het gras opsnuiven!! 
 

Dit gebeurt in Ens aangezien de grasmatten bij Kraggenburg vernieuwd worden. 
Laten we dus hopen dat we straks weer lekker kunnen ballen op een nog 
mooiere grasmat op de Brem!  

 
Het is nog onzeker hoe en wanneer het nieuwe seizoen weer gaat starten, maar 

ik heb er in ieder geval zin in. Heb er zin in om weer “gewoon” trainer te kunnen 
zijn! 
Blijf allemaal gezond en hopelijk snel tot ziens! 

 
Groeten Arnold Roossien 
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NIEUWS VAN STEK 
 

Even een kort bericht van ons. Zoals jullie al begrepen hebben, 

zijn veel evenementen vanwege het coronavirus niet door 
gegaan. Maar gelukkig kunnen we in de vakantie wel weer 
activiteiten organiseren! Uiteraard houden we rekening met alle 

regels die de overheid ons geeft. 
 

Op 12 augustus gaan we een kinderochtend organiseren samen 
met Carrefour. De definitieve tijden zullen we communiceren 
via Facebook, dus hou deze in de gaten! Het belooft een leuke ochtend te 

worden. 
 

Ook gaan we weer een jeugdmiddag organiseren. Dus zet zaterdag 15 augustus 
in je agenda, trommel al je vrienden op en ga gezellig met ons mee. We hebben 
een leuke activiteit bedacht. Meer info vind je straks ook op Facebook. 

 
In oktober gaan we weer een middag organiseren voor onze 50+-ers. Datum 

volgt in de volgende Uitkijk! 
 
Groet en blijf gezond, 

Stek Kraggenburg 
 

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

 
 
 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Klokhuis gesloten tot 1 september 
Begin maart moest het Klokhuis van de ene op de andere dag haar deuren 
sluiten wegens de coronapandemie. 
 

Vanaf 1 juni zijn weer een aantal activiteiten mogelijk en vanaf 1 juli vindt er 
een verdere verruiming van de mogelijkheden plaats. Dit alles tegen de 

achtergrond van een nog steeds aanwezig virus en met toepassing van extra 
hygiëne maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding. 
 

Hoewel beperkte openstelling mogelijk is heeft het bestuur toch besloten om pas 

op 1 september weer open te gaan. Bij dit besluit heeft meegewogen: 
A Dat de meeste bezoekers behoren tot de kwetsbaarste groep. 

B Dat de meeste gebruikers groepen hebben aangegeven niet voor 1 
september te starten met hun activiteiten  

C Dat we met vrijwilligers werken die moeten toezien op- en het uitvoeren 

van de noodzakelijke hygiënische maatregelen. 
D Dat de vakantietijd voor de deur staat. 

E Dat er op deze wijze eenduidigheid is voor alle partijen. 
 

We vertrouwen er op dat u hiervoor begrip heeft en hopen u vanaf 1 september 
weer te mogen ontvangen. 

Bestuur Klokhuis 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De kerk in corona-tijd 
 

Onze kerk heeft door de corana-crisis veel dingen anders moeten 
doen dan normaal. De diensten op zondagmorgen zijn tot eind 
juni vervallen. Mensen kunnen thuis via internet of t.v. een 

kerkdienst naar keuze volgen. Daarvoor verspreiden we een 
wekelijkse nieuwsbrief. Aan onze kerk hangt een vlag als teken 

van bemoediging. 
 
Vanaf Pinksteren is de kerk op zondagmorgens even open om binnen tot rust te 

komen, de stilte te ervaren 
of een kaarsje te branden.  

 
Liesbeth Winters heeft op 
verzoek van de kerkenraad 

veel mensen gebeld, om te 
kijken hoe het met hen gaat 

en of er iets gedaan kan of 
moet worden. Dit is goed 
verlopen en voor zaken die 

spelen kunt u haar altijd 
bellen (06 12 66 22 80) of mailen (pastorliesbethjonas@hetnet.nl) of contact 

opnemen met iemand van de kerkenraad. Daarnaast gaan we ook kijken naar andere 
mensen van ons dorp. Ook de stichting Omzien heeft oog en oor van mensen die 
wellicht in de problemen komen door deze crisis. Laten we elkaar in deze tijden zoveel 

mogelijk steunen! 
 

Op 5 juli hopen we weer de eerste kerkdienst te houden. Ds. Timmer gaat dan voor. 
We willen die dienst extra feestelijk te maken.  
 

Verder nieuws 
 

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

• Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd en veel succes met de vervolgopleiding! 

Degenen die hun examens niet hebben gehaald wensen wij sterkte toe. Laat de 
moed niet zakken en ga komend schooljaar voor de herkansing. Succes! 

 
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag Datum tijd Voorganger  opmerking 

Za 4-jul 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 5-jul 10.00 Ds. G. Timmer Begin kerkdiensten na corona 

Zo 12-jul 10.00 Ds. T. Veenstra  

Zo 19-jul 10.00 Dhr. J. Smit  

Zo 26-jul 10.00 Ds. J. Renkema  
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Za 1-aug 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 2-aug 10.00 Ds. W. Kok  

Zo 16-aug 10.00 Dhr. Jos van Riessen  

Zo 23-aug 10.00 Mevr. H. Kramer  

Zo 30-aug 10.00 Ds. D.J. Lagerweij  

Za 5-sep 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 6-sep 10.00 Dhr. H. Feijen  

Zo 13-sep 10.00 Mw. Pastor L. Winters-Jonas  

zo 20-sep 10.00 Ds. G. Timmer  

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

 

 
 
 
 

VERHUIZING IRENE GERRITZEN EN JEANETTE KAAK 
 
Beste Kraggenburgers, 
 

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat ons huis, aan de Zuiderringweg, te koop heeft 
gestaan. Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden en zullen Ivonne en Harrold 

Hoffman hun toekomst in het mooie fijne Kraggenburg gaan opbouwen. Zij hebben er 
veel zin in! Wij wensen hen hierbij heel veel woonplezier en geluk toe. 
Irene en ik wonen tijdelijk in een appartement op de Blauwe Hand en de overdracht 

van ons nieuwe huis zal eind oktober plaatsvinden. Dit huis staat aan de rand van 
Emmeloord: Doornspijkstraat 10 in de Zuidert. "Het is de goede kant van Emmeloord, 

dichtbij Kraggenburg", zei mijn vader. "Het is nog steeds op fietsafstand!" Daar heeft 
hij gelijk in, we zijn er zo. Natuurlijk geldt dit ook andersom ;-) 

 
Wij hebben nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Maar de beslissing om uit 
Kraggenburg weg te gaan was moeilijk. We hebben er met ontzettend veel plezier 

gewoond en blijven een warm hart voor het dorp houden. Vanwege de coronatijd 
hebben we niet, zoals we gewenst hadden, fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. Maar 

is eigenlijk ook niet nodig, we zullen regelmatig te zien en te horen (Smart en Zo) zijn 
in Kraggenburg.  
 

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en velen zullen we weer en 
blijven zien. Waar Kraggenburg zo goed in is: "Zorg goed voor elkaar!" 

 
Hartelijke groet, 
 

Irene Gerritzen en Jeannette Kaak 
 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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INTERIEURVERZORGER GEZOCHT!  
 
 

Top Fresh in Kraggenburg is op zoek naar een enthousiaste interieurverzorger. Jij 
zorgt ervoor dat de kantine en kantoren er netjes en verzorgd uit komen te zien.  

 
Werktijden zijn in overleg op de vrijdag en zaterdagochtend, 7,5 uur per week.   

 
Lijkt het jou leuk, neem dan contact met ons op (daphne@topfresh.nl of 0527-
522180)  

 
 

 

DE ZONNEBLOEM IN CORONATIJD 
          
In deze tijd waarin niets is zoals we het ons hadden voorgesteld, ervaren we het 
verschil met het korte verleden. 
 

Normaal waren we in deze periode bij u langs gekomen om loten van de zonnebloem 
te verkopen waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor onze plaatselijke 

Zonnebloemgasten. Dus geen lotenverkoop. 
 
Onze Zonnebloemgasten zijn dorpsgenoten die door eenzaamheid en beperkte 

mobiliteit niet meer volop aan het sociale leven kunnen deelnemen. Voor hen 
organiseren wij uitjes en attenties. 

 
Helaas kan dit door de coronacrisis niet en zelfs ons 40-jarig jubileum hebben we 
moeten verschuiven. 

 
Om de geplande activiteiten hopelijk toch nog dit jaar te kunnen laten plaatsvinden 

vragen wij u ons te steunen met een donatie. We hopen op die manier toch de 
middelen bij elkaar te krijgen die we voor onze gasten nodig hebben. 
 

U kunt doneren op rekeningnummer:  
NL18RABO0114259135 t.n.v. G. Rinsma, Zonnebloem Kraggenburg. 

 
Uiteraard zijn wij u voor een gift zeer erkentelijk. 
 

Mede namens de andere leden van het Zonnebloembestuur uit Kraggenburg wens ik u 
een goede gezondheid toe. Veel sterkte in deze lastige periode en we proberen er op 

afstand goed uit te komen. Alleen op afstand…. maar toch samen, want WIJ KOMEN 
UIT KRAGGENBURG… 
 

Hartelijke en alvast dankbare groet, 
Marian Oud 

 

mailto:daphne@topfresh.nl
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 
 

Beste Kraggenburgers, 

 
Wanneer u dit leest krijgen de leerlingen van onze plaatselijke 
Daltonschool de Fladderiep weer de hele week les. Nadat 

halverwege maart de scholen werden gesloten zijn ze stapje 
voor stapje open gegaan. Eerst gingen alle groepen twee dagen naar school maar nu 

wordt er weer een compleet onderwijsprogramma aangeboden. Gelukkig maar! Want 
voor de kinderen, de leerkrachten en zeker voor de ouders was het een bijzondere 
tijd. Toch hebben we niet stilgezeten. Na de sluiting van de scholen konden de 

leerlingen al vrij snel thuis aan de slag. Met een eigen weektaak en tablet werd er 
hard gewerkt. En niet alleen de kinderen hebben hun best gedaan. Ouders waren 

opeens ook meester of juf. En …… een compliment is zeker op z’n plaats. Als school 
zijn we er trots op hoe de ouders hun verantwoordelijkheid hebben opgepakt. En je 
eigen kinderen les moeten geven is en blijft altijd lastiger dan onderwijs krijgen van je 

eigen leerkracht.  
 

Ook een dikke pluim voor onze leerlingen! Die hebben laten zien wat ze in hun mars 
hadden. Ze moesten zelf hun werk indelen en ervoor zorgen dat het allemaal op tijd af 
was. Sommige kinderen werkten thuis zelfs nog harder dan op school. Dat was mooi 

om te zien. Veel leerstof hebben ze niet gemist. Maar net als de leerkrachten op 
school hebben we wel elkaar gemist. Een gevoel dat niet alleen op school maar in de 

hele samenleving voelbaar is. Sociale contacten doen er echt toe.  
 

En wat vonden de kinderen zelf van deze voor hun onwennige situatie. Hoe hebben zij 

het ervaren? Om op deze vraag een antwoord te vinden gingen we in gesprek met 
een paar leerlingen van onze school. Yara (groep 4) en Nuri Spithoff (groep 6) 
kwamen samen met Sara van Egmond (ook groep 6) tot enkele (soms) verrassende 

uitspraken. 
 

“Je kon je eigen werk indelen en zelf kijken wanneer je wat moest maken. En als je in 
één keer goed doorwerkte kon je daarna gaan spelen. Dat vond ik wel fijn”, zegt Yara. 
“In het begin moest ik wel wat geholpen worden. Maar later ging dat best goed”. Sara 

vertelt ons dat ze het in het begin wel moeilijk vond. “De eerste drie weken moest ik 
thuis blijven. Dat vond ik best irritant. Maar later gingen we weer twee dagen naar 

school. Dat vond ik al een hele verbetering. En die anderhalve meter begrijp ik ook 
wel. Dat doen we vooral voor oudere mensen. We moeten ook rekening houden met 

de meester en de juffen. Maar dat gedoe in de winkels vind ik allemaal wel een beetje 
overdreven”. Ook Nuri doet een duit in het zakje. “Ik vind het wel fijn dat we in een 
klein dorpje wonen. Na het werk kon je toch lekker buiten spelen. In een grote stad is 

dat veel moeilijker. Ook heb je thuis meer rust. In de klas is de kans om afgeleid te 
worden wel groter”.  
 

Wel zijn ze alle drie blij dat ze weer de hele week naar school kunnen. “Maar”, zegt 
Nuri “Een extra middagje vrij zou ook niet verkeerd zijn. Ik ga dan voor de 

vrijdagmiddag”. Yara en Sara besluiten ons gesprekje met de opmerking dat we het 
echt met z’n allen samen moeten doen. Een uitspraak waar we ons als schoolteam 
volledig achter kunnen scharen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Schoolteam Daltonschool de Fladderiep 



 
 

 
 

12 

Nieuws van Boerderij de 
Zuiderkrib   
 

Pluktuin 
De pluktuin is vanaf half juni geopend. Hier mag je 
zelfstandig bloemen plukken. Materialen zijn aanwezig. 
Super leuk corona proof uitje. Komt U met meer, dan mogen 
er max. 8 mensen tegelijk in de pluktuin. Ook leuk voor kinderen. 
Elke week is het anders wat er bloeit, de ene keer meer dan de andere keer. 
 
In het weekend staan er verse boeketten van het land, in de keet. 
 
Ook maak ik boeketten klaar op bestelling of vul ik vaasjes voor een feestje.  
U kunt mij tot een dag van te voren een bericht sturen. Op maandag t/m vrijdag kan ik ze 
afleveren in het dorp Kraggenburg. 
 
Klein boeketje kost  € 3,50 

Middel boeket € 6,-- 

Groot boeket € 12,50 
 
Nieuw: Cadeaubonnen of strippenkaart voor de P L U K T U I N 
 
 

Avondje gezelligheid 
Pluk je eigen plukboeket onder het genot van koffie met homemade taart 
 
16 juli en 20 augustus Zomers Plukboeket 
3 en 10 september  OOGST Plukboeket 
24 sept en  1 okt   Najaar Plukboeket 
 
De komende maanden zijn er prachtige bloemen in de pluktuin geschikt voor op de vaas. 
Super leuk als team-, vriendinnen uitje. 
 
De workshop vind plaats bij boerderij de Zuiderkrib. 
We starten om 19.30 in de pluktuin en na koffie met taart gaan we aan de slag, om de 
mooiste bloemen te plukken en te schikken tot een super groot veld boeket. 
Materialen zijn aanwezig. Wellicht is een emmer voor vervoer wel handig. 
 
Kostprijs pp: € 25,-- 
Opgeven via: info@xtrakragt.nl (T:06-30079199) 
Parkeren: Op het erf (zwartemeerweg 62, Kraggenburg)  
Bij slecht weer wordt het een week verplaatst i.o. (het is een buitenactiviteit) 
 
* Wij bieden ruimte voor dagbesteding en hebben plek voor vrijwilligers. 

mailto:info@xtrakragt.nl


 
 

 
 

13 

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. 
 

 
 

 
 
 

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

➔ of Stuwwal 19 

 

 

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
mailto:uitkijk@kraggenburg.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 

 
Alle activiteiten zijn tot nader order opgeschort. 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

