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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 
e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Een goed gevoel geeft het. Het koude voorjaar heeft plaats gemaakt voor de zomer. 
Maar belangrijker is natuurlijk dat de vrijheid van beweging weer aan het terugkomen is. We 
hebben het al kunnen ervaren in de geïmproviseerde Feestweek. Ondanks alle beperkingen, 
heeft de feestweek commissie ons kunnen verrassen met een paar erg leuke activiteiten. Grote 
dank daarvoor! 
 
Ook hebben wij onlangs een eigen ‘NL Doet’ dag georganiseerd, dit was erg leuk. We hebben 
met een aantal vrijwilligers o.a. de kunstboom aan het einde van de Voorstraat en de 
omgeving van de vuurtoren nabij de Loswal, een opknapbeurt gegeven. Wat mij betreft is dit 
een aanrader voor u allen. Deze dag wordt gestimuleerd door het Oranjefonds en heeft tot 
doel om met elkaar kleine projecten te realiseren die goed zijn voor de sociale samenhang in 
een gemeenschap. Elk jaar wordt er zo’n dag georganiseerd. Het is vrij gemakkelijk om als 
wijk, buurt of vereniging je hiervoor aan te melden. Ook is het mogelijk om financiële 
ondersteuning voor deze projecten te verkrijgen. Als u hier vragen over heeft kunt u altijd bij 
ons terecht. 
 
Verder kan ik u melden dat een ander project in Kraggenburg, het pontje, in de ‘eindfase’ 
komt. Dit betekent dat de officiële bouwtekeningen momenteel bij de Provincie liggen ter 
goedkeuring. Daarna gaan de bouwers van de pont en oevers aan de slag. We zijn inmiddels 
gewend dat tijdsplanningen meestal vertraging oplopen maar, wie weet, kunnen we dit jaar 
toch nog de Zwolse vaart oversteken van het Voorsterbos naar het Waterloopbos. 
Na lange tijd hoop ik dat alle verenigingen hun activiteiten weer kunnen oppakken, zodat we 
weer kunnen genieten van het sociale leven in Kraggenburg. De behoefte is groot en laten we 
het beste ervan maken. 
 
Verder wens ik u een prettige en fijne zomer toe. 
 
André Verwer 
 
 
E-mailadres secretariaat: dorpsbelang@kraggenburg.nl 
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 
Het is juni en alweer is er een voetbalseizoen voorbij.  
Een seizoen waarin niet is gevoetbald helaas. Wij zijn dan ook druk bezig 
om alles voor elkaar te krijgen voor het komende seizoen. Een seizoen  
waar niet corona de baas is, maar het voetbal. 
 
Gelukkig is er door velen wel doorgetraind om toch in vorm te blijven of te komen voor het 
volgende seizoen. En wat is iedereen nu toch al weer blij. De SJO-jeugd heeft een leuke clinic 
gehad (zie verderop), organisatie bedankt, was weer helemaal top! De senioren mogen weer 
trainen, ik heb nog nooit zo’n grote opkomst gezien! Top mannen, dat jullie ook weer los 
kunnen. 
 
Vanaf 5 juni kan en mag er weer getraind worden, ook het gebruik van de kleedkamers is weer 
toegestaan, zelfs het terras is weer open, mits iedereen zich aan de regels van het RIVM 
houdt. 
 
Voor de jeugd is er op 5 juni de Regiocup begonnen, een kleine competitie. Zo kan de jeugd 
toch weer wedstrijden spelen tegen andere clubs. Wat hebben jullie dit gemist! 
 
Een korte agenda van wat er te doen is bij de FC: 
 

• 13/14 augustus: trainingsweekend SC Genemuiden met zaterdags een wedstrijd. 
• 15 augustus: start ochtend training selectie, middag een mixtoernooi voor het 1e, 2e, 3e 

en de dames. 
• 12 september: fruittoernooi. 
• 25 september: start jeugdcompetitie. 
• 26 september: start competitie senioren 
• 1 oktober: jaarvergadering. 

 
Data’s onder voorbehoud. Houd de social media in de gaten. 
 
Helaas is er nog geen duidelijkheid of alles mag met publiek, uiteraard gaan wij er van uit van 
wel. 
 
Geniet allen van het EK en wat zou het mooi zijn als in juli alles oranje kleurt. 
Fijne vakantie, op naar volgend seizoen. 
 
Ik zie jullie graag weer op een zonovergoten Brem! 
 
Groet van de Voorzitter 
 
Harold van Beekhuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 





KAMPEN
Hanzeplein 15

06 82680949
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Oranjefestival 
 
Op zaterdag 29 mei werd het Oranjefestival op de Brem georganiseerd.  
Het was een gezellige en sportieve ochtend waarbij 70 kinderen uit Ens en 
Kraggenburg meededen. Het Oranjefestival werd georganiseerd voor alle 
kinderen uit de buurt. Dus ook voor kinderen die (nog) niet op voetbal 
zitten. Er waren acht teams die allemaal een naam hadden van een bekende 
voetbalclub. We begonnen de ochtend met een gezamenlijke 
warming-up.  
 
En daarna gingen alle teams van start met allemaal verschillende voetbalspelletjes. Bij de 
spelletjes waarbij teams gemaakt moesten worden lagen hesjes met de namen van spelers 
van het Nederlands elftal, zoals Frenkie, Memphis, Vivianne, Lieke en Daley. Ondertussen 
stond er ook een lekker muziekje op en konden we echt weer eens genieten van de Brem, het 
veld lag er prachtig bij, de zon scheen voorzichtig en de locatie was gezellig versierd met 
ballonnen en vlaggetjes. Wat hebben we dit gemist!  

 
Na vier spelletjes hielden we een korte pauze waarin we 
allemaal even wat konden drinken. Dat was wel nodig want 
iedereen was lekker aan het voetballen, en daar word je 
best moe en dorstig van. Na de pauze stond de teams nog 
vier leuke voetbalspelletjes te wachten. Na acht 
voetbalspelletjes in totaal was het Oranjefestival 
afgelopen. Alle kinderen kregen nog een mooi 
voetbaldiploma en wat lekkers en konden daarna met een 
grote glimlach weer naar huis. Wij kijken terug op een 
plezierige en sportieve ochtend!  
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KOFFIETIJD
   is er weer, het kan weer
Sinds de corona beperkingen zijn versoepeld kan Het Klokhuis weer open.
Er is gelukkig weer ruimte voor:

De gezellige, informatieve koffiemorgen, 
elke dinsdagochtend van 10 – 12 uur,

en de koffie staat natuurlijk weer voor u klaar.

Prachtig om elkaar weer te kunnen ontmoeten, te zien en te horen, om weer gezellig bij te 
praten, wat nieuwtjes te horen uit uw omgeving.
              
Afgelopen dinsdag 8 juni, na een gedwongen stop van ruim een half jaar, konden we er weer 
zijn. In het begin was dat best een beetje spannend en wat onwennig.
Er zijn nu nog wel wat beperkingen, maar we zijn er inmiddels wel wat meer aan gewend
geraakt. Het belangrijkste is dat we elkaar weer in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten. 
Iedereen is dus als vanouds van harte welkom en hierbij uitgenodigd. 

En zo kunnen Gien en Harry, samen met Anton de Bruin en Wietse Siebenga aan de slag om er 
weer mooie ochtenden van te maken en af en toe iets bijzonders aandacht te geven door 
middel van een thema.
Zoals ook in deze Uitkijk te lezen is, bestaat het Klokhuis alweer 40 jaar. Daarom zal Koffietijd 
op dinsdag 21 september ook meedoen in die feestvreugde. Hoe? Dat is nog een verrassing.

Bent u nog niet eerder geweest, kom gerust eens kijken. Neem als u wilt een buur, vriend of 
vriendin mee. Aanmelden hoeft niet, u hoeft geen lid te zijn of te worden. 

Als er activiteiten of bijzonderheden zijn in onze omgeving, als er iets te melden is op het 
gebied van zorg en welzijn, dan melden we dat als vanouds tijdens Koffietijd. Er is dan volop 
de mogelijkheid hierover vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Nogmaals allemaal van harte welkom.   

Vriendelijke groet van Gien, Anton, Wietse, Harry 
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NIEUWS VAN STEK 
 
OP 21 april hebben we de traditionele Dorpsschoonmaak weer gehad in 
samenwerking met De Fladderiep en de Gemeente Noordoostpolder. De 
kinderen hebben weer veel afval op kunnen ruimen. Super gedaan en ze 
vonden het welverdiende ijsje heerlijk aan het einde. 
 
 

Op 27 april hebben we de vlag 
gehesen en een speurtocht 
georganiseerd door het dorp. Zo’n honderd kinderen 
hebben daar aan mee gedaan. Superleuk! En we hadden 
natuurlijk nog een kleine wedstrijd waar je een appeltaart 
kon winnen. Wie had de meest mooie versierde straat. 
Gelukkig hebben we heel wat vlaggen zien hangen. Maar 
de tuin van Bert en Rina Klok zag er toch het mooiste uit 
(en dat is trouwens niet alleen met Koningsdag, maar bij 
vele feesten staat jullie tuin er altijd gezellig bij. Daarom 
hebben we bij hen heerlijke appeltaartjes gebracht. 
Welverdiend, Bert en Rina.  

 
De 12-dorpenloop, de Steppentocht en de Leeuwenronde zijn dit 
jaar helaas weer niet door gegaan. 
 
Verder zijn we bezig met de plannen voor de zomer! In 
samenwerking met Carrefour hebben we weer leuke dingen voor 
de kinderen op het programma staan. Houd de social media in de 
gaten, want we vinden het leuk als jullie allemaal weer mee doen! 
 
Wij wensen iedereen een fijne zomer. 
 
Groet, 
 
Stek Kraggenburg 
 
Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols en Wilma van 
Beekhuizen 
 
 
 
NIEUWS VAN DE STICHTING DORPSHUIS 
 
Na een lange periode van sluiting van het dorpshuis kunnen we vanaf 8 juni weer open en 
kunnen alle activiteiten weer gestart worden.   
Wij hopen dat we u allen weer welkom kunnen heten in ons dorpshuis. In het dorpshuis zijn de 
corona maatregelen die nog gelden, zoals het afstand houden van 1½ meter aangegeven bij 
binnenkomst. 
 
Verder zijn we druk bezig om activiteiten te organiseren in verband met ons 40 jarig bestaan. 
De bijzonderheden kunt u lezen in deze Uitkijk. 
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OPTREDENS DOOR LEERLINGEN VAN JAN GROOT MUZIEK 
 
Door de beperkende maatregelen als gevolg van corona is het al een jaar geleden dat de 
leerlingen van Jan Groot Muziek tijdens een optreden hebben kunnen laten horen wat er 
tijdens de lessen is ingestudeerd. De muzieklessen hebben wel het gehele seizoen doorgang 
kunnen vinden, zij het een aantal maanden noodgedwongen via internet. Door de 
versoepelingen van de laatste weken kan er eindelijk weer worden opgetreden. In het 
weekeinde van 19 en 20 juni zijn er twee activiteiten waarbij leerlingen voor publiek kunnen 
optreden.  
 
Kleinkunstcafé 
Op zaterdag 19 juni vanaf 15.00 uur vindt er een optreden plaats door Wilma Phillipson 
(zang/piano), Ellen Postma (zang/piano) en het duo Marian Besseling (zang/piano) & Laura 
Dorland (altsaxofoon). Zij treden op met een geheel Nederlandstalig programma. Er wordt een 
selectie gepresenteerd uit de Nederlandse popmuziek, kleinkunst en cabaret. Er staan 
nummers op het programma van onder andere Yentl & de Boer, Harry Jekkers, Brigitte 
Kaandorp, Robert Long, Acda & de Munnik en Stef Bos. 
 
Sing a Song @ the Garden 
Op zondag 20 juni vanaf 15.00 uur vindt dit evenement voor de zevende keer plaats. De 
meeste leerlingen die optreden zingen en begeleiden zichzelf op piano. Daarnaast zijn er 
enkele leerlingen piano solo. Er is een afwisselend programma met popsongs van de jaren ’60 
tot heden, zowel Engels- als Nederlandstalig. Er zijn nummers te beluisteren van onder andere 
Jaap Reesema, The Beatles, Maan, Krezip en Ed Sheeran. 
 
Beide activiteiten vinden plaats in de tuin van Jan Groot Muziek op Zwartemeerweg 32b. De 
entree is gratis. In verband met de coronamaatregelen is het aantal toe te laten bezoekers 
beperkt en is aanmelden verplicht. Dit kan door een mailbericht te sturen naar 
info@jangrootmuziek.nl, of door een bericht te sturen naar 06-21497769. Via 
www.jangrootmuziek.nl is informatie te vinden over de programma’s van beide activiteiten. 
 
 
 
BERICHT VAN ALICE EN GERT POLHOUD 
 
Beste allemaal, 
 
Via dit bericht willen wij jullie nogmaals enorm bedanken voor jullie steun in de 
vorm van gebed, het aansteken van een kaarsje, kaartje of welke andere manier van 
medeleven. 
Dit doet ons enorm veel zo te worden omringd door iedereen binnen de kerkelijke 
gemeente/Kraggenburgers. Helaas bleek met Pasen dat de suikerspiegel heel hoog 
was,waardoor mijn functionaliteit en algehele conditie erg achteruit zijn gegaan. 
Hierdoor ben ik nog afhankelijker geworden van Alice, Quinten en de thuiszorg. Voor 
de hulp van hen ben ik heel dankbaar. 
 
Het is een periode van ups en downs, toch proberen wij de positieve kant te blijven 
zien ook al is dit soms erg moeilijk. Wij proberen met onze kinderen en degenen die 
dicht bij ons staan, mooie herinneringen te maken. 
 
Fijn om te lezen, dat de kerkdiensten weer fysiek plaatsvinden. Gert zal online met 
jullie meeleven. 
 
Daarom, een hartelijke groet vanuit st. Jan de Doper, 
Alice, Quinten en Gert Polhoud. 
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WEI*BLIJ KOFFERBAK VERKOOP  
 
Kraggenburg 
Op boerderij de Zuiderkrib wordt op  
zaterdag 3 juli en 14 augustus 
een hippe kofferbakverkoop georganiseerd door 
WEI*blij. 
 
Verkoop van hip spul zo vanuit de kofferbak.  
Onder het genot van koffie met lekkers en 
muziek, lekker struinen door de schatkamer in het 
weiland aan de rand van de polder. 
 
Wil je meedoen aan deze hippe kofferbakverkoop en heb je nog spulletjes voor een 
tweede ronde? 
Geef je dan op via: kofferbak@weiblij.nl 
 
Kom je graag een kijkje nemen?  
De markt is van 10.00-16.00 open. 
Adres: Boerderij de ZuiderKRIB | Zwartemeerweg 62 | Kraggenburg 
 

#weiblij #kofferbak @blijzijnindewei 
 
Parkeren in de wei. 
 
Denkt u aan de contante betaling bij de standhouders? 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

➔➔ of Stuwwal 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 

9 

NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 
Wat fijn dat we er weer zijn! 
Op 6 juni hebben we voor het eerste na lange tijd weer een kerkdienst 
gevierd. Wat was het fijn om weer even bij elkaar te zitten, stil te 
worden en te luisteren naar onze kerkelijk werker Marijke de Vries en 
de prachtige liederen te horen, die via het scherm geprojecteerd 
werden. In ons kerkje klonken weer woorden van hoop voor ons, ons 
dorp en de wereld. Te bidden voor en mee te leven met de zieken. De 
kinderen hebben tijdens de dienst een mooie slinger gemaakt met de 
woorden: ‘Wat fijn dat we er weer zijn!’ Na afloop hebben we op 

gepaste afstand met elkaar koffie gedronken en weer een beetje bijgepraat. 
 
Koffie en een praatje op het mozaïek bankje op 
22 juni om half elf 
U bent hartelijk welkom voor een bakkie koffie en een 
luisterend oor, over wat u bezig houdt in het leven, 
wonen en werken in Kraggenburg. Dit koffiemoment is 
een gezamenlijk initiatief van Carrefour en onze kerk. 
Atalja Visser van Carrefour en Marijke de Vries van 
onze kerk hopen op deze manier veel mensen van ons 
dorp te ontmoeten. Een mooi initiatief. Graag tot ziens! 
 
Kerk weer schoon 
Op 5 juni hebben enkele vrijwilligers ons gebouw 
binnen en buiten weer schoon gemaakt. En het was hard nodig. Maanden zonder bezoekers 
geven veel spinnenwebben. De bloemenmengsels van de Paaschallenge komen mooi op bij 
zaal D. Alle deelnemers hartelijk dank hiervoor! 
 
Informatie voor onze leden 
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt om de 2 weken. Stuur dan een 
mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 
 
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 
 
dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 
zo 13 juni  10.00 Avondmaal Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 
zo 20 juni  10.00  Mw. Pastor L. Winters-Jonas 
zo 27 juni  10.00  Ds. H.J.H. Pap 
zo 4 juli  10.00  Mw. H. Kramer 
zo 11 juli  10.00  Dhr. A. Palland 
zo 18 juli  10.00  Dhr. W. Voogd 
zo 25 juli  10.00  Mw. M de Groot 
zo 1 aug  10.00  Mw. Drs. L.H. Woord 
zo 8 aug  10.00  Dhr. H. Feijen 
zo 15 aug  10.00 Morgengebed - 
zo 22 aug  10.00 Avondmaal Ds. G.C van Rheenen 
zo 29 aug  10.00  Dhr. J.P. Lok 
zo 5 sept  10.00  Ds. T. Noort 
zo 12 sept  10.00 Startdienst Ds. A. Oosterwijk 
zo 19 sept  10.00  Ds. T. Veenstra 
zo 26 sept  10.00  Mw. M. de Vries 

 



Ook adverteren 
in de uitkijk?

Kijk voor meer informatie
achterin deze Uitkijk of
stuur een e-mail naar:

uitkijk@kraggenburg.nl
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“HEEL KRAGGENBURG IN BEWEGING” 
 
Beste Kraggenburgers, 
 
Dit jaar bestaat ’t Klokhuis 40 jaar. In de vorige Uitkijk hebben wij ons programma voor het 
najaar aan u gepresenteerd. En na de coronapandemie en de vakantietijd lijkt het ons een 
goed idee om samen met elkaar in beweging te komen. Op zaterdag 4 september is het 
startschot. We starten met een programma waar alle leeftijdsgroepen aan mee kunnen doen. 
Er kan gewandeld en hardgelopen worden. Daarnaast zijn er jeugdactiviteiten en worden er 
yogalessen aangeboden. 
 
Alle activiteiten starten om 13.30 uur bij het Klokhuis en hierbij het programma: 
13.30 – 14.00 uur wandelen – Hatha Yoga – jeugdactiviteit - Body Fit 60 jaar en ouder 
14.00 uur pauze 
14.15 – 14.45 uur wandelen – Yin Yoga – jeugdactiviteit - Body Fit onder de 60 jaar 
14.45 uur pauze 
15.00 – 15.30 uur wandelen – Hatha Yoga – jeugdactiviteit - hardlopen 
 
Het is van belang dat u zich tijdig aanmeldt. Dat kunt u doen door contact op te nemen met 
degenen die de activiteiten verzorgen. Zie informatie hieronder. 
 
Wandelen 
Mijn naam is Sybrand Oud en ik train wekelijks een uur lang een groep mannen tussen de 60 
en 80 jaar. Hoe wij dat uur invullen laat ik u zien op de Kraggenburger beweegmiddag. 
Meedoen? U kunt op drie tijdstippen deelnemen (zie boven) Wat gaan we doen? We beginnen 
met een stevige wandeling (tegen snelwandelen aan). Pakken de rek- en strekoefeningen mee 
en doen aan het einde van de wandeling lichamelijke oefeningen waarvoor we elkaars lichaam 
gebruiken (we hebben in de vrije natuur geen gymtoestellen). Tevens letten we op uw 
ademhaling (lichamelijke klachten worden vaak veroorzaakt door een verkeerde ademhaling) 
Bent u fit en gezond? Meldt u dan aan! Leeftijd, man of vrouw: maakt niet uit. U bent welkom. 
Aanmelden bij Syb Oud – 0628957834 smoud@hetnet.nl 
 
Jeugdactiviteiten 
In de gymzaal of op het veld naast de gymzaal zullen sportieve activiteiten voor de kinderen 
worden aangeboden. We werken met drie leeftijdsgroepen in de leeftijd tot en met 12 jaar. 
Een stormbaan kan beklommen worden en we spelen andere uitdagende spelletjes. 
Dus leef je uit en kom in beweging! 
Aanmelden bij Linda Dekker – 0629452266 le_dekker@hotmail.com 
 
Hatha & Yin Yoga  
Deze activiteit wordt gegeven door Elza Matthijssen. Elza geeft les in Ens en Kraggenburg en 
beschikt over de nodige kennis en ervaring. Iedereen is welkom. Meer informatie over deze 
uitdagende activiteit vind je elders in deze Uitkijk. 
Aanmelden bij Elza Matthijssen 06-15061937 elzamatthijssen@gmail.com 
 
 
Body Fit en hardlopen 
 
13.30 uur Body Fit met muziek voor 60 jaar en ouder 
Gymnastiek, oefeningen voor het hele lichaam, coördinatie, kracht en lenigheid. 
Rustig bewegen op muziek, variatie van Nederland in Beweging. Iedereen kan meedoen op 
haar of zijn manier, wat het lichaam aan kan. 
 
14.15 uur Body Fit met muziek voor iedereen jonger dan 60 jaar 
Een pittige “work-out” op muziek met allerlei coördinatie-, kracht- en lenigheidsoefeningen. 
Het hele lichaam flink in beweging, met na drie kwartier een moe en voldaan gevoel. 
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15.00 uur Hardlopen en/of wandeltraining voor beginners en gevorderden 
Hardlopen met oefeningen en tempo wisselingen (interval) 
Aanmelden bij Paula Snellink  06-23272799 reneenpaula@outlook.com 
 
Het kan zijn dat u individueel of samen met anderen doordeweeks actief bent met wandelen 
en/of hardlopen. Sluit je deze middag bij ons aan en vertrek vanaf 13.30 uur bij ’t Klokhuis. 
Want de slogan luidt: “Heel Kraggenburg beweegt” 
 
Ook willen we u graag nog even bijpraten over de rest van ons jubileumprogramma: 
Koffietijd  21 september 2021 
Jeu de Boules 25 september 2021 
Klaverjassen  9 oktober 2021 
JVV/JVG  20 oktober 2021 
Biljarttoernooi 30 oktober 2021 
Bridgedrive  13 november 2021 
Darttoernooi  27 november 2021 
Besturenmiddag 11 december 2021 
 
In de eerstvolgende Uitkijk ontvangt u hierover meer informatie. Vooralsnog gaan we voor 
zaterdag 4 september. We rekenen op een goede opkomst.  
Contactpersoon Piet Langeweg 06-80141549 p.langeweg@ziggo.nl 
 
BESTUUR STICHTING DORPSHUIS 
 
 
 
NIEUW: FYSIOTHERAPIE IN KRAGGENBURG 
 
Fysiotherapie Vollenhove Blokzijl houdt 1 dag per week spreekuur bij Salon Geniet. Zo is de 
fysiotherapie ook voor de bewoners in Kraggenburg e.o. dichtbij huis. 
 
Binnen de praktijk hebben wij vele specialisaties in huis: Manuele therapie, 
Bekkenfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Oedeemfysiotherapie en Psychosomatische 
oefentherapie. Daarnaast bieden wij beweegprogramma's aan voor COPD, hartfalen en 
diabetes. Ook voor begeleiding in het herstel na het doormaken van COVID-19 bent u bij ons 
op het juiste adres. 
 
Voor een optimale behandeling en begeleiding werken wij intensief samen met de huisartsen 
en andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de diëtist en ergotherapeut. 
 
Onze aanpak is altijd persoonlijk en afgestemd op uw situatie. Indien nodig kunnen wij voor 
het bevestigen van de diagnose gebruik maken van echoapparatuur. Vervolgens stemmen wij 
hier het behandelplan met u op af.  
 
U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken bij ons. 
Indien noodzakelijk, dan is een behandeling aan huis mogelijk. Wij hebben een contract met 
alle verzekeraars. Door het Zilveren Kruis zijn wij benoemd tot PLUS praktijk! 
 
Graag heten wij u van harte welkom op onze locatie in Kraggenburg bij Salon Geniet. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website: www.fysiovollenhove.nl  
Voor het maken van een afspraak zijn wij bereikbaar op: 0527 241509 of per mail naar 
info@fysiovollenhove.nl. 
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 
 
We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug. Vol goede moed 
begonnen we in september in de hoop dat dit een normaal 
schooljaar zou worden. Hoe anders is dit gelopen. In de laatste week 
voor de kerstvakantie moest opeens de school weer dicht. Dit 
betekende weer overschakelen op digitaal onderwijs. Voor de ouders 
een hele klus: thuis werken en ook nog hun kinderen begeleiden met 
het schoolwerk. De noodopvang op school stroomde al snel heel vol en dit vereiste van 
leerkrachten een dubbele rol. Ze moesten én digitaal lesgeven en werden ook nog ingeroosterd 
voor de noodopvang. Afhankelijk van het aantal kinderen werd elke donderdag weer een nieuw 
schema gemaakt voor de opvang voor de week daarop. Wat waren we blij dat we op een 
gegeven moment allemaal weer naar school mochten. Wel met aangepaste regels. Het plein is 
in vieren gedeeld zodat alle kinderen op hetzelfde moment naar buiten kunnen op hun eigen 
stuk plein. Gezamenlijke activiteiten doen we niet, alles gebeurt in de eigen groep. De voor 
onze Daltonschool zo waardevolle openingen met de hele school op maandagochtend missen 
we enorm. Ook de samenwerking tussen kinderen van verschillende groepen kan nog even 
niet. Ondanks dat alles wat anders gaat dan normaal genieten de leerkrachten en kinderen 
elke dag van het feit dat ze weer naar school kunnen. 
Eén van de activiteiten die we dit schooljaar hadden gepland was een groot kunstproject 
waarbij de inwoners van Kraggenburg ook betrokken zouden worden. Dit is helaas niet 
doorgegaan, maar staat voor volgend schooljaar wel weer op de agenda. Hopelijk zal dit in 
maart 2022 wel doorgang vinden en kunnen we er met het hele dorp een feestje van maken. 
 
Sinds september 2018 maken we gebruik van ons 
prachtige nieuwe schoolgebouw. We zijn steeds bezig 
het schoolplein nog mooier te maken. De laatste 
aanwinst is een buiten klaslokaal. Op een 
woensdagavond zijn er 25 zitkrukken geplaatst. 
Degenen die geholpen hebben: bedankt voor jullie 
inzet. We zijn er reuze blij mee. Een oproep aan 
iedereen in het dorp om te helpen alles heel en schoon 
te houden op het plein. Op die manier kunnen we er 
met zijn allen gebruik van maken. 
 
Ik wens iedereen een zonnige, maar vooral gezonde zomer toe. 
 
Namens het team, 
Anne-Marie van Fraeijenhove 
 
 
 
K-CITY KLOKHUIS BOULERS 
               
Hallo Kraggenburgers! 
Eindelijk weer een berichtje van de Klokhuisboulers. 
Elke donderdagavond, bij droog weer en wanneer de coronaregels 
het toelaten, spelen we nog steeds als vaste groep die-hards op de 
twee mooiste boules-banen van Nederland. Ja, die naast het 
Klokhuis…Vanaf 19 uur tot ??? (zie maar) 
 
Als je ook eens wilt meedoen, kom rustig kijken. Je hoeft alleen 
maar jezelf mee te nemen met een goed, sportief humeur en een 
dosis humor! Alle materialen, zoals boules-sets, zijn aanwezig. 
Meer weten? Mail jdunsbergen@hotmail.com of kom gewoon 
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even langs. We drinken koffie rond 20.00 uur in het Klokhuis of op het terras, zodra dat weer 
mag/kan. 
 
Nu de corona-versoepelingen zich aandienen wordt het toch eens tijd voor actie! (onder 
voorbehoud van corona-maatregelen)  
Daarom willen de Klokhuis Boulers een toernooi-achtig iets organiseren voor alle 
Kraggenburgers op 
 

Zaterdag 25 september 
 

Het idee is: ‘s morgens rond 10 uur speelrondes voor kids in de basisschool leeftijd, 
‘s middags voor de anderen van ca, 13 tot 113 jaar van 13.30 tot rond 17 uur. 
Het thema van dit evenement is 
 

Kraggenburg Beweegt! 
 

Opgeven kan tot 24 september per e-mail jdunsbergen@hotmail.com (= meedoen-
garantie) of vlak voor de spelrondes op de dag zelf. (vol = vol !!) Vermeld ook het aantal 
deelnemers. 
Tenslotte: wil je nog wat trainen voor 25 september, dat ben je zeker hartelijk welkom op de 
donderdagavonden. Heb je zelf boules, dan zijn de banen natuurlijk altijd te bespelen tussen 
zonsopgang en zonsondergang        
 
Info nodig of vragen? Dan kun je altijd terecht bij Henri, Willem, Frans, Hans, Jasper, 
Sanne-Mayke en-vele-anderen. 
 
Tot ziens! 
Hans Dunsbergen (voorzitter K-City Klokhuis Boulers) 
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MEVROUW WENNEKES BLIJ VERRAST MET 90 VLAGGEN 
 
Donderdag 22 april werd mevrouw Wennekes uit 
Kraggenburg 90 jaar. Dochter Marijke wou dit niet 
ongezien voorbij laten gaan en bedacht een ludieke 
actie. Negentig familieleden, vrienden, bekenden, 
kennissen en dorpsgenoten plantten een vlag in het 
grasveld voor haar woning. Aan de vlaggen zat een 
wens voor mevrouw Wennekes.  
 
‘Ik was blij verrast. Ik kon bijna niet geloven dat al die 
vlaggen voor mij waren, maar ja het was nog geen 
Koningsdag. Geweldig!’ Zo had mevrouw Wennekes, 
ondanks de corona maatregelen, toch een echte 
verjaardag en kan ze nog lang nagenieten met het 
bekijken van de kaarten en het lezen van de vele 
verjaardagswensen. Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
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" U 
kunt haar ook benaderen voor buurtbemiddeling en mantelzorg 
E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    
Telefoonnummer:  06-83529025   
 
De gemeente heeft een centraal sociaal loket. 
Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van 
kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het je 
zelf even niet lukt.  
E-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl  
Telefoonnummer:  0527 – 63 39 11 
Website sociaal loket: https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-

sociaal-loket   
 
Informatie over diverse zorg-onderwerpen en over ondersteuning op de site van onze 
gemeente:   https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 
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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 
19-06-2021 Jan Groot Muziek Kleinkunstcafé Zwartemeerweg 32b 15.00 
20-06-2021 Jan Groot Muziek Sing a Song @ the Garden Zwartemeerweg 32b 15.00 
13/14-08-2021 FC Kraggenburg Trainingsweekend Genemuiden FC Kraggenburg  
03-07-2021 Boederij de ZuiderKRIB WEI*blij kofferbakverkoop Zwartemerweg 62 10.00 
14-08-2021 Boederij de ZuiderKRIB WEI*blij kofferbakverkoop Zwartemerweg 62 10.00 
04-09-2021 Stichting Dorpshuis Heel Kraggenburg in beweging Het Klokhuis 13.30 
12-09-2021 FC Kraggenburg Fruittoernooi FC Kraggenburg  
25-09-2021 K-City Klokhuis Boulers Toernooi Het Klokhuis 10.00 
     
     
     
     
 






