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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

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

 

Beste dorpsgenoten, 
 
In deze Uitkijk niet het vertrouwde stukje van onze voorzitter André Verwer. Deze keer mag ik 
het stokje van hem overnemen. Een korte voorstelronde is daarom misschien wel op z’n 
plaats. Ik ben Tanja Bijlsma, in het dagelijks leven notarisklerk voor een kantoor in Meppel en 
woon samen met mijn zoontje van 5 jaar sinds begin 2018 in Kraggenburg. Oorspronkelijk 
afkomstig van ‘die andere kant van de polder’, maar dus wel geboren en getogen op de 
polderklei! 
 
Een echte Hollandse zomer ligt achter ons. Het weer was op z’n zachtst gezegd wisselvallig te 
noemen. Hoewel de zomers wel eens mooier zijn geweest hou ik er toch echt wel een positief 
gevoel aan over. Door de versoepelde maatregelen kon er namelijk steeds meer en dat lieten 
de Kraggenburgers zich geen twee keer zeggen!  
 
De zomervakantie startte met het afscheid van juf Vera en haar Jan. Vele kinderen heeft zij 
van kleuter tot tiener meegemaakt. Bij het maken voor de foto van de Facebookpagina van 
Dorpsbelang zei ze nog: ‘Dat wordt echt geen mooie foto, ik ben al de hele dag aan het 
janken’ Zo overweldigd was ze van alle kaartjes, (zelfgemaakte) cadeaus en bloemen. Velen 
stonden langs de route om haar uit te zwaaien, het was een mooi gezicht.   
 
Er mochten weer evenementen georganiseerd worden. Festival Veerkrag, de WeiBlij 
kofferbakmarkt en de Groentedag waren een groot succes. We mochten er weer op uit! In de 
zomervakantie kon de jeugd zich goed vermaken met diverse activiteiten. STEK organiseerde 
een kinderochtend met onder andere het spannende spel “Ontsnap uit je dorp in Kraggenburg” 
en een skate clinic verzorgd door Carrefour.  
 
Onlangs presenteerden de Zotte Leeuwkes voor jong en oud het Zomercarnaval. Heel 
Kraggenburg was op zaterdag 4 september in beweging. Kraggenburg is weer actief en creatief 
en dat is ‘typisch Kraggenburg’!  
 
Dorpsbelang heeft natuurlijk ook niet stil gezeten. Helaas ligt het pontje nog niet in de vaart, 
maar we bevinden ons nog steeds in de eindfase. Steeds meer nieuwe huizen verrijzen in 
Kraggenburg-Zuid; het CPO-project is na een kleine tegenvaller weer actief. U kunt zich hier 
overigens nog steeds voor aanmelden via www.kraggenburg.nl. De denktank voor de 
urnenmuur is tot een beslissing gekomen en daar wordt in samenwerking met lokale partijen 
een mooi ontwerp voor gemaakt.  
 
Schroom overigens niet om uw ideeën en vragen aan ons voor te leggen, we vergaderen 
iedere maand. Laten we actief en creatief blijven en genieten van die laatste nazomerse 
zonnestralen. 
 
 
Tanja Bijlsma 
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG  
 
Yes, we zijn weer van start! We gaan er voor, een seizoen lang voetbal kijken.  
Heerlijk weer zo’n wekelijks uitje. Tuurlijk zal Den Haag weer wat regeltjes  
verzinnen, hou daarom de social media en mail in de gaten. 
 
Afgelopen augustus was het eindelijk zover. Een heus nieuw bestuur SJO is tot stand gekomen 
(lees hieronder meer). Ik wens deze bestuursleden veel wijsheid toe. Mannen, veel succes met 
deze uitdagende klus. 
 
Augustus was ook de maand van weer starten met trainen (zie meer hierover verderop), het 
onderhoud op en rondom de velden, Genemuiden op bezoek op ons mooie terrein en een 
wedstrijd tegen de IJsselmeervogels. Het was allemaal top geregeld! Trots op zoveel 
vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Een dikke pluim voor jullie! 
 
Reminder: vrijdag 1 oktober is de jaarvergadering voor alle leden in de kantine. Inloop vanaf 
20.00 uur, start 20.30 uur. Jullie hebben allemaal de agenda en de notulen via de mail 
ontvangen. Mocht je deze gemist hebben, dan zijn deze op te vragen bij ons secretariaat: 
secretariaat@fckraggenburg.nl 
 
Onze sponsoren wil ik bedanken, dat ze de club zijn blijven steunen, ook in coronatijd en 
tevens trots dat er veel nieuwe sponsoren bij zijn gekomen. Wat moet een club als  
FC Kraggenburg zonder sponsoren. Namens een ieder BEDANKT en wees welkom op de Brem. 
 
Ik wens iedereen een fantastisch voetbalseizoen, veel plezier en gezelligheid. 
 
Ik zie jullie graag weer op een zonovergoten Brem! 
 
Groet van de voorzitter 
Harold van Beekhuizen 
 
 
Jeugdvoetbal SJO Ens/Kraggenburg. 
Ook het jeugdvoetbal is zaterdag 4 september weer begonnen en natuurlijk hopen we dat dit 
jaar onder normale omstandigheden zal verlopen. 
 
Organisatorisch en bestuurlijk was de start uitdagend, omdat Ens en Kraggenburg toch wel 
een beetje aan elkaar moeten wennen. Na een paar jaar van samenwerking met allerlei 
hobbels en bijbehorende meningsverschillen, is er nu besloten om een jeugdbestuur op te 
richten. Dit is op dit moment in een vergevorderd stadium.  
 
Dit jeugdbestuur wordt verantwoordelijk voor alle jeugd, in zowel Ens als Kraggenburg. Kleine 
dorpen kunnen niet meer zonder elkaar en steeds meer dorpen gaan samenwerken. Trainingen 
en wedstrijden zullen zowel in Ens als Kraggenburg plaatsvinden en spelplezier zal de leidraad 
zijn. 
 
De start was veel belovend. Er is de eerste competitie ronde veel gewonnen en er was veel 
spelvreugde. Prettige bijkomstigheid is, dat er veel aanwas is bij de jongere jeugd. In oktober 
kunnen we al een extra jo-7 elftal en extra jo-8 elftal inschrijven en dat is een mooie opsteker. 
Maar er zijn natuurlijk nooit teveel leden! Wil uw zoon of dochter een keer vrijblijvend 
meetrainen, vraag bij het jeugdbestuur naar de trainingstijden.  
 
De Jongeren onder 7 jaar trainen iedere woensdag van 16.00 - 17.00 o.l.v  Luc de la Vieter. 
Kinderen van 5-7 jaar zijn van harte welkom. Neem voor de tijden van ander teams even 
contact op met één van ons. 
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Namens de SJO: 
 
Paul de la Vieter 
Cees Vink 
Leon van der Wekken 
Joost Kreulen 
Gert van Ginkel 
Fokko Aldert Omta 
 
Een vereniging draait op vrijwilligers. Zou u het leuk vinden om een team te trainen (helpen 
trainen), coachen, fluiten, neem vooral contact op.  
 
Senioren 
Na een lange winterstop vanaf oktober 2020 tot juli 2021, konden we begin augustus aan het 
nieuwe seizoen beginnen. Het 1ste evenement stond gepland in het weekend van 14/15 
augustus. 
 
Dit weekend werkte SC Genemuiden op ons mooie sportpark hun trainingsweekend af. Met op 
zaterdag een wedstrijd tegen IJsselmeervogels uit Bunschoten-Spakenburg. De ruim 200 
bezoekers konden genieten van een accommodatie en veld die weer netjes en up to date 
gemaakt was door vele vrijwilligers. En, oh ja het was ook nog eens een leuke wedstrijd. Op 
de zondag was er een mix toernooi van onze senioren en dames. Na wat leuke partijtjes 
voetbal, was er door de voorzitter en zijn vrouw een keurig verzorgde BBQ. 
 
De voorbereiding van de senioren is inmiddels ook al in volle gang. Dankzij bijna alle leden, die 
niet van de pandemie gebruik hebben gemaakt om hun lidmaatschap op te zeggen, kunnen we 
weer drie elftallen op de been brengen. De selectie is met wat wisselende resultaten in de 
voorbereiding goed aan het beker toernooi begonnen met een overwinning op 3e klasser 
Renado. De speelwijze is vernieuwd en zeer aantrekkelijk om naar te kijken. Het 2e is ook goed 
begonnen in de bekerwedstrijd met een nette overwinning op SC Emmeloord. Het 3e is op 12 
september begonnen aan de competitie. 
 
Namens het bestuur van FC Kraggenburg een sportief en gezond seizoen gewenst! 
 
 
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.  
 
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!  
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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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NIEUWS VAN STEK 
 
Op 18 augustus hebben we een topdag gehad!  
 
Voor alle jeugd in Kraggenburg hebben we een leuke en gezellige dag 
georganiseerd. 
 
De jongsten hebben veel activiteiten gedaan op het veld naast de gymzaal. 
Van zaklopen en ringwerpen tot spelletjes met een parachute. 
 

 
 
 
Voor de wat oudere jeugd hadden we een spannend Ontsnap uit je dorp spel! Onder 
begeleiding moesten er allerlei opdrachten gedaan worden, om uiteindelijk een code te vinden 
om uit het dorp te ontsnappen. Gelukkig is dat bij elke groep gelukt. Carrefour wil ik hier wel 
even noemen, want zij hebben dit fantastische spel voor de dorpen gemaakt. Enorm bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
De kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar konden een heuse skateclinic volgen. Deze werd 
gegeven door de bweegcoaches van Carrefour. Ook weer super! 
 
We merken wel dat de jeugd van 12-16 jaar weinig meedoen aan de activiteiten. Als je ideeën 
hebt voor deze doelgroep, dan horen wij dat graag! 
 
En nog een mooi nieuwtje: wij hebben er een nieuw lid bij, welkom Henriette Huls! Super om 
jou er bij te hebben. 
 
Verder gaan wij ons nu weer focussen op de volgende activiteiten. Wordt vervolgd! 
 
Groet, STEK Kraggenburg 
 
Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols, Henriette Huls 
en Wilma van Beekhuizen 
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NIEUWE WIJKAGENT 
 
Even voorstellen: Mijn naam is Mervin Wigbels en 
ik ben 48 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin, 
kind en bonuskind in Lelystad. In opvolging van 
Jan Huizingh mag ik nu aan de slag als wijkagent 
voor de dorpen Nagele, Schokland, Ens, 
Kraggenburg en Marknesse. In mei 2001 ben ik 
begonnen bij de politie met de opleiding aan de 
Boskamp in Leusden. Mijn eerste jaren 
straatervaring heb ik op mogen doen in de drukte 
van het mooie Amersfoort. Hierna heb ik in 
oktober 2006 mijn werkplaats in Amersfoort om 
mogen wisselen voor Dronten, waar ik meer 
verdieping in mijn werk vond. Sinds eind mei 2021 
werk ik nu als wijkagent in de prachtige 
Noordoostpolder. Ik sta in mijn huidige rol als 
wijkagent midden in mijn wijk en zoek de 
verbindingen met burgers, gemeente en externe 
partijen. De sociale interactie vind ik één van de 
leukste onderdelen van mijn werk en ik merk ook 
dat daarin mijn kracht zit. Goed contact met mijn 
wijkbewoners zie ik als cruciaal en zorgt ook voor 
een zo belangrijke gevoel van veiligheid in de wijk. 
Ik ben een wijkagent van de straat. Ik stap 
daarom ook regelmatig op de fiets om zichtbaar en 
aanspreekbaar te zijn in de wijk. In deze moderne tijd van sociale media, zorg ik er voor dat ik 
ook via deze wijze communiceer en benaderbaar ben voor mijn wijkbewoners.  
 
Volg mij dus ook op Instagram via 
https://instagram.com/wijkagent_nop_zuid !  
 
Uiteraard ben ik ook gewoon te bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of per email 
mervin.wigbels@politie.nl Tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mervin Wigbels 
Brigadier van politie 
 
 
 
VERHUISBERICHT 
 
Hallo Kraggenburgers,  
21 Jaar geleden zijn wij vanuit Noord Limburg verhuisd naar Kraggenburg, Stuwwal 8. Het 
mooiste dorp van NOP. Nu is het tijd om weer terug te gaan. Onze kinderen wonen daar in de 
buurt. Kraggenburgers zijn actieve en zeer betrokken mensen. Dank voor alles en een 
fantastische toekomst voor dit mooie dorp en zijn bewoners. Op dit adres komen nu echte 
Kraggenburgers te wonen, Jorien en Wim. Wij wensen hen veel woonplezier. 
 
Groet, Luuk en Rita Bakker 
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Carrefour denkt graag met je mee!  
Afgelopen maanden zijn de medewerkers van Carrefour actief geweest in de hele 
Noordoostpolder met een allesomvattende vraag: Wat is er voor u belangrijk om fijn te kunnen 
wonen in uw woonplaats.    
Met deze vraag zijn Lucienne van den Hurk en ik, Atalja Visser, aan de wandel gegaan in 
Kraggenburg en wat een mooie gesprekken zijn daaruit ontstaan. Er is geprobeerd om 
inwoners te bevragen van verschillende leeftijden, uit verschillende wijken, zowel mannen als 
vrouwen en wel en niet geboren en getogen in Kraggenburg.  
Een top drie van de antwoorden van de inwoners van Kraggenburg zijn:  
Kraggenburg is een fijne plek om te wonen;  
In Kraggenburg voelen de inwoners zich veilig;  
Kraggenburg is een sociaal dorp.  
Het positieve wat veelal wordt genoemd is de rust en de ruimte en het gevoel van veiligheid. 
Er rijden weinig auto’s op straat en het is er rustig. De achterdeur wordt zelfs nog wel 
eens open gelaten. Het sociale omzien naar elkaar is ook erg groot, onderling worden vragen 
opgelost en alle mensen kenden wel iemand waar ze een vraag aan konden stellen of hulp aan 
konden vragen.   
De verbinding met nieuwe inwoners is lastiger. Mensen die naar Kraggenburg verhuizen en 
niet zozeer de verbinding zoeken met het dorp of de inwoners die een andere taal spreken. Het 
is lastig om dat gevoel van ‘vroeger’ terug te krijgen. Toen kende iedereen elkaar en waren er 
actieve(re) buurtverenigingen. Het gevoel van saamhorigheid wordt hierdoor anders. Dat 
betekent niet dat er niks gebeurt, want er wordt genoeg georganiseerd: de koffie morgen, de 
soos, actieve voetbalvereniging, toneel en feestcommissie, STEK en de online bridgeclub etc. 
daar is de inwoner van Kraggenburg erg blij mee! Al is het wel enorm gemist toen het dankzij 
de corona allemaal niet mogelijk was. Vele gesprekken hebben we buiten in het zonnetje 
gevoerd, maar ook een aantal aan de keukentafel met een bakje koffie. Bedankt voor jullie 
gastvrijheid.   
Wat gemist wordt in Kraggenburg zijn de voorzieningen. Je hebt overal een auto voor nodig als 
je wat nodig hebt. Dat maakt dat een bepaalde leeftijdsgroep er over nadenkt te verhuizen 
naar een woonplaats waar meer voorzieningen zijn en daar moet je in een vroeg stadium, als 
het nog goed gaat al over nadenken.   
Er zijn ook nog wat ideeën naar boven gekomen zoals bijvoorbeeld het opzetten van ‘Vier het 
leven’ waarbij vrijwilligers met alleenstaanden naar het theater kunnen en is er de vraag 
gesteld of een speeltuintje opgeknapt kan worden, omdat er veel kinderen worden geboren.   
  
Heb je ook een idee voor Kraggenburg waardoor de leefbaarheid nog groter wordt? Laat het 
ons weten en we denken graag met je mee!  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens Carrefour  
Lucienne van den Hurk lucienne.vdhurk@carrefour.nu  
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Kindcentrum de Fladderiep staat vanaf maandag 28 februari tot en met woensdag 16 maart in 
het teken van KUNST. Dan organiseren zij, in nauwe samenwerking met het Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder, een uitdagend kunstproject. Vorig jaar kon dit door de coronapandemie geen 
doorgang vinden. Dit jaar nieuwe kansen! 
 
Door vakleerkrachten van het Cultuurbedrijf zullen er in alle groepen gastlessen verzorgd gaan 
worden. Er wordt geschilderd, getekend, geboetseerd en gebouwd. Onze inspiratiebronnen uit 
het verleden zijn beroemde schilders zoals Vincent van Gogh, Matisse en Picasso. 
 
Maar... dit willen en kunnen we niet alleen! Vanaf deze plaats willen wij alle creatieve 
Kraggenburgers uitdagen om samen met ons dit project tot een succes te maken. Jong en oud 
met elkaar verbinden is daarbij onze slogan. Met als centraal thema KUNST. 
 
Het uiteindelijke doel is om met alle deelnemers op woensdag 16 maart met een grote 
expositie in en om de school het project af te sluiten. Een voorstelling waarop u zich samen 
met de leerlingen van het kindcentrum kunt presenteren aan ons dorp. 
 
Hebt u interesse? Wilt u een handje meehelpen? 
 
U kunt ons hiervoor een mail sturen (dsdefladderiep@aves.nl) Bellen met school voor nadere 
informatie kan natuurlijk ook! (0527-252884) Contactpersoon voor het kunstproject is Anne 
Marie van Fraeijenhove. 
 
We rekenen op uw medewerking en zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Kindcentrum de Fladderiep 
 
 
 
 
 
 

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

➔➔ of Stuwwal 19 
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BILJARTWEDSTRIJD 40 JAAR JUBILEUM KLOKHUIS 
 
In het kader van het 40 jaar jubileum van de Stichting Dorpshuis organiseren de biljarters een 
biljartwedstrijd.  
Deze wedstrijd is alleen bestemd voor Kraggenburgers. 
 
De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 30 oktober 2021 aanvang 13.00 uur. 
(Aanmelden vanaf 15 september 2021) 
 
Er word gespeeld op 2 tafels, tafel A en tafel B en dat in een poule met vier spelers. 
De wedstrijd bestaat uit 25 beurten. Dus altijd 3 wedstrijden; de punten worden bij elkaar 
opgeteld.  
Meeste punten poulewinnaar. Degene die niet speelt is teller/scheidsrechter bij de andere 
poule. 
 
Poule-indeling tafel A 1  –  2   tafel B 5  –  7 
    3  –  4    7  –  8 
    1  –  3    5  –  7 
    2  –  4    6  –  8 
    1  –  4    5  –  8 
    3  –  2    6  –  7 
 
Poule-indeling gebeurt door loting op 29 oktober. 
 
Opgeven bij : Cees Meijs  0653201457  email ceesmeijs@hotmail.com 

Piet Langeweg 0680141549  email p.langeweg@ziggo.nl        
                                                 
Mochten er meer dan 16 deelnemers zijn, dan worden de wedstrijden op meerdere zaterdagen 
gespeeld. 
 
Na de eerste ronde de winnaars in een poule of als hieronder. 
Kan ook     1  –  2 
    3  –  4 
    winnaar    1/ 2    –   3/ 4 
    verliezer  1/ 2    –    3/ 4 
 
Dat scheelt in tijd; duur wedstrijd 20 minuten. 
Er zullen mogelijkheden komen om te oefenen voorafgaand aan 30 oktober (in overleg). 
Ook voor de jeugd komt er de mogelijkheid om te biljarten onder begeleiding van ervaren 
biljarters. Wel snel even opgeven bij Cees of Piet. 
 
 
 
BEDANKJE 
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en bloemen 
die we mochten ontvangen vanwege ons 60 jarig huwelijk. Tevens willen we 
iedereen ook bedanken voor de vele kaarten tijdens het verblijf van Jan in 
het ziekenhuis. Het gaat gelukkig goed met hem. De belangstelling was 
overweldigend. 
 
Vriendelijke groeten, Jan en Stien Kaak-Steentjes. 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 
Van U is de toekomst 
In de protestantse kerk werken we vaak met jaarthema’s. Dit jaar is 
het thema “Van U is de toekomst”. We willen nadenken wat het dit 
thema betekent in ons leven.  
 
Door de coronatijd konden we lange tijd niet samen komen. De 
godsdienstvrijheid gaf ons wel ruimte om samen te komen, maar we 
hebben bewust gekozen dit niet te doen. We zijn ook onderdeel van 
Nederland. Een Nederland, waar niemand samen mocht komen. Waar 

we niet naar werk en school mochten. Een land waar we zelfs niet in eigen huizen mochten 
samenkomen. Wij hebben online mogelijkheden gezocht om elkaar te ontmoeten. Samen 
online koffiedrinken op zondag. Een app- groep tijdens de 40 dagentijd (van as-woensdag tot 
Pasen).  
 
Gelukkig mogen we nu weer samenkomen in de kerk. Voor ons een belangrijk moment om 
samen God onze dankbaarheid te tonen door te zingen; om in de Bijbel te lezen om te groeien 
in geloof, om samen te leren hoe we het geloof kunnen leven. Nu we weer samen mogen 
komen, roept het de vraag op of mensen terug komen in de kerk, of we voldoende menskracht 
hebben onze gemeente in Kraggenburg vorm te blijven geven. Het thema “Van U is de 
toekomst” geeft dan een zekere ontspanning. Wij mogen vertrouwen dat God ons blijft zoeken 
en dat Hij het is die leidt.  
 
Wij hoeven alleen maar ons best te doen en God doet de rest. En dat is wat we doen! We 
willen graag kerk zijn voor het dorp. Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van de kerk op 
zondag om 10 uur en op de laatste zaterdagavond van de maand van 18.00-19.00 uur. Ook 
zijn we blij dat we weer kunnen starten met Land van Verwondering. We willen graag met 
dorpsgenoten in gesprek, tijdens koffie op het bankje. Wanneer er ‘zin’ vragen zijn willen we 
graag beschikbaar zijn voor een gesprek.  
 
Bevestigingsdienst en startdienst zondag 26 
september 
Op zondag 26 september hebben we de jaarlijkse 
startzondag van onze gemeente gehouden. Dit 
keer twee weken later dan eerder vermeld. We 
zijn begonnen met een gezamenlijk ontbijt. 
 
Na dit ontbijt hadden we een bijzondere dienst 
waarin Marijke de Vries officieel bevestigd werd 
als kerkelijk werker in onze gemeente door Ds. 
Johan Duijster uit Marknesse. Marijke werkt 
alweer een jaar voor onze gemeente, maar door 
corona-perikelen is de officiële bevestiging steeds 
uitgesteld.  
 
Van harte gefeliciteerd Marijke en we hopen dat 
je nog vele jaren in Kraggenburg blijft werken! 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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Kinderkerk  
Op zondag 5 september zijn we weer gestart met de kinderkerk 
voor alle kinderen van de basisschool. Er worden dan in één van 
de kerkzalen Bijbelverhalen verteld, geknutseld, gekleurd, 
gespeeld en liedjes gezongen. Heel gezellig dus. 
 
De kinderkerk wordt altijd de eerste zondag van de maand 
gehouden en begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie voor 
iedereen of limonade voor de kinderen. Hieronder de data voor 
dit jaar (wijzigingen voorbehouden): 

• 5 september  
• 3 oktober 
• 7 november  
• 5 december  

 
Wij willen alle kinderen van harte uitnodigen om mee te gaan doen met de kinderkerk. Neem 
vriendjes en vriendinnetjes mee. Ze zijn allemaal van harte welkom. 
 
Informatie voor onze leden 
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt om de twee weken. Stuur dan een 
mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 
 
Land van Verwondering start weer 
Ieder najaar en voorjaar zijn er zes 
bijeenkomsten van Land van Verwondering. Ben 
je vier jaar? Dan mag je meedoen!  
Bij Land van Verwondering hoor en zie je een 
(bijbel)verhaal. We denken er over na. En we 
spelen of knutselen met de verhalen. 
 
Land van Verwondering is altijd op maandag- of 
dinsdagmiddag. De data zijn: 

• 20 of 21 september 
• 27/28 september 
• 4/5 oktober 
• 11/12 oktober 
• 25/26 oktober 
• 1 /2 november 

 
Zit je in groep 1,2 en 3 dan ben je welkom van 15.15 tot 16.15 uur. (maandag of dinsdag, wil 
je bij opgave jouw voorkeur voor de dag opgeven!) 
Zit je in groep 4 t/m 8 dan ben je welkom van 16.30 tot 17.30 uur. (alleen op maandag!) 
 
Land van Verwondering is gratis en het wordt door Liesbeth Winters en anderen gegeven in 
zaal D van de kerk. Je kunt jouw kind bij haar aanmelden (tel 06-12662280 of 
liesbeth@pastorliesbethjonas.nl). Zij kan ook meer informatie geven. Van harte aanbevolen! 
 
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 
dag tijd datum bijzonderheid voorganger 
za 18.00 27-sep open kerk op zaterdagavond  

zo 10.00 3-okt Israël zondag en kinderkerk en 
koffiedrinken na de dienst Ds. W. Kok 

zo 10.00 10-okt   Ds. H.J.H. Pap 
zo 10.00 17-okt   Mw. Ds. G. Feddes 
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zo 10.00 24-okt   Ds. J. Renkema 
za 18.00 30-okt Open kerk op zaterdagavond  

zo 10.00 31-okt   Mw. Pastor L. Winters-
Jonas 

zo 10.00 7-nov 
Dankdag voor gewas en arbeid en 
kinderkerk en koffiedrinken na de 
dienst 

Mw. Ds. C. 
Aalbersberg-van Loon 

zo 10.00 14-
nov 

Morgengebed en koffiedrinken na 
de dienst 

 

 
Verder nieuws 
U kunt ons volgen op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 
 
 
 
 
 
 
WE ZIJN TERUG! 
 
Weet je nog? 28 December 2019, toen corona een vaag griepje was dat alleen ergens in China 
heerste? Toen was namelijk de allereerste Dorpsquiz van Kraggenburg! En dat mocht met 
recht een groot succes genoemd worden, met maar liefst 27 teams met een totaal van 287 
deelnemers. Na een periode van stilte hebben wij als quizcommissie, na overleg met 
Dorpsbelang Kraggenburg, besloten een 2e editie van deze quiz te organiseren en wel op 
woensdag 29 december a.s.. 
 
Weet je veel van de geschiedenis van Kraggenburg? Of kom je hier net wonen, maar ben je 
wel handig met Google en goed in puzzels? Kun jij een mooie foto maken of proef jij het 
verschil tussen andijvie en postelein? Dan ben jij de ideale kandidaat om mee te doen met de 
Grote Dorpsquiz!  
 
De quizcommissie denkt dat dit evenement ook erg leuk is voor nieuwe bewoners van ons 
dorp: het is een mooie manier om je nieuwe buren/buurt beter te leren kennen. Dus: heb je 
nieuwe buren, of ben jij zelf een nieuwe bewoner die wel zin heeft in twee leuke avonden? 
Zoek elkaar op en maak een team. De vorige editie van de Dorpsquiz heeft geleerd dat het ook 
slim is om verschillende generaties bij elkaar te brengen in een team. Dus wees creatief en 
kijk naar minder voor de hand liggende mogelijkheden als je je team samenstelt. We 
adviseren een minimale teamgrootte van 6 personen. 
 
Wat is de volgende stap? Je geeft je met je team uiterlijk 15 december bij ons op via 
dorpsquizkraggenburg@gmail.com. Op woensdag 29 december om 17.00 uur mogen alle 
teams het quizboek ophalen bij Van Saaze. In het boek staan tientallen vragen én opdrachten 
die je als team binnen een paar uur moet oplossen. Dezelfde avond moet je namelijk het 
vragenboek met de oplossingen weer inleveren. Het team met de meeste punten wint de 
beker. 
 
Op zaterdag 15 januari 2022 zullen we de uitslag bekend maken. Dan wordt iedereen weer 
uitgenodigd om bij Van Saaze de prijsuitreiking bij te wonen. Mochten coronamaatregelen een 
grote bijeenkomst onmogelijk maken, dan zullen wij ons programma daarop aanpassen.  
 
Commissie Dorpsquiz 2021: Annemieke Janse, Pieter van der Veen, Yvonne de Hamer, Jan van 
de Graaff, Evy de Brabander en Erna Balk  
dorpsquizkraggenburg@gmail.com 
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PEUTERSTARTGROEP HET  
KWETTERNEST 
 
UW PEUTER IS WELKOM BIJ ONS! 
 
Om te leren, ontdekken, ontwikkelen, 
groeien, samen spelen, zingen, knutselen en 
genieten! 
Wij hebben nog plekjes vrij voor nieuwe 
peuters. Uw peuter is welkom op één of 
meerdere dagdelen in de week. 
 
Uw peuter kan al bij ons terecht vanaf 
’s morgens 7.00 uur. Vanaf 8.30 uur opent de 
peuterstartgroep tot 12.00 uur.  
Op maandag en donderdag is de mogelijkheid 
om ook de middag naar de peuterstartgroep 
te komen (vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur). 
Wilt u de ochtend en de middag afnemen op 
één dag, dan is er de mogelijkheid om een 
broodje te eten. 
Op woensdag is de peuterstartgroep gesloten. 
 
Wij bieden een veilige en vertrouwde 
omgeving. Zo stimuleren wij uw peuter tot 
zelfstandigheid en weerbaarheid passend bij 
de leeftijd. Voor iedere peuter is er speciale 
aandacht, wij spelen mee en zorgen voor 
nieuwe ervaringen.  
Maar het allerbelangrijkste is dat we plezier 
hebben samen!  
Want tenslotte: alles wat aandacht krijgt zal 
groeien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten van onze peuterstartgroep zijn te 
zien op onze facebookpagina: 
‘Het Kwetternest’. 
 
Op onze website www.start-punt.com vindt u 
meer informatie over onze organisatie en 
locaties. Hier is ook een inschrijfformulier te 
vinden. 
www.start-punt.com  
 
Het kantoor van Startpunt is gevestigd in 
Emmeloord, Zeeasterstraat 27c,  
tel: 0527-618700. 
Ons algemene e-mailadres is: 
info@start-punt.com 
Voor specifieke vragen met betrekking rond 
plaatsing, contracten, tarieven of 
subsidieplaatsen kunt u mailen naar: 
plaatsing@start-punt.com 
Hartelijke groet,  
namens ons allemaal,  
Peuterstartgroep het Kwetternest 
Voorstraat 5 Kraggenburg  
(tel. 06-21457880). 

 
 

NIEUWE JONGERENWERKERS STELLEN ZICH VOOR  
  
Wij zijn Belinda en Daniel, de nieuwe 
jongerenwerkers van Carrefour. Jullie kunnen 
ons tegenkomen op school, op straat maar ook 
online. Wij zijn er voor de jongeren tussen de 
10 en 23 jaar. Heb jij een vraag, zit je ergens 
mee of heb je een idee voor jouw dorp of wijk? 
Stuur een berichtje of spreek ons aan op 
straat. Tot snel!  
 
Belinda: 06-13287290  
Daniel: 06-83520182  
  
Social media: 
@jongenwerkcarrefour  
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ONDERHOUD ZUIDERRINGWEG 
 

In het voorjaar van 2022 start Provincie Flevoland met de werkzaamheden aan de Zuiderringweg 
tussen de rotonde Kraggenburgerweg en rotonde Drietorensweg. Op donderdag 30 september 2021 
organiseert Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in 
Hotel Van Saaze te Kraggenburg. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie 
aanwezig om uitleg te geven en vragente beantwoorden. U bent van harte welkom. Er is geen vast 
programma. 
 

 





 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

HET KAN WEER 
HET MAG WEER 
WE GAAN WEER 

 
Op vrijdag 22 oktober gaan we weer van start met de 
 
GEZAMENLIJKE MAALTIJD VOOR ALLE KRAGGENBURGERS in het KLOKHUIS 
 
Deze maaltijd heeft tot doel om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten ter 
bevordering van de sociale cohesie in onze gemeenschap. 
 
Daarvoor nodigt ons kookteam u uit om te komen genieten van hun kookkunst bij het bereiden 
van een maaltijd die dit maal in het teken staat van de Indische keuken.  
 
Het kookteam serveert: NASI – BAMI  - MIHOEN                                   
en natuurlijk het toetje                                                   
 
Waar:   in het KLOKHUIS 
Wanneer:  vrijdag 22 oktober 
Wat kost het : € 4,00 per persoon. 
Waar opgeven: voor maandag 18 oktober bij: 
Piet Paauw  tel 06-46213112  Email  pjmpaauw@gmail.com 
Jan Rinsma  tel. 252061   Email  rinsma8317@hetnet.nl 
 
Het Klokhuis is om 17.15 open voor een aperitief.  
De maaltijd begint om 18.00 uur 
 
De volgende maaltijd staat gepland op vrijdag 26 november. 
We serveren dan de bekende stamppottenmaaltijd 
 
Het kookteam gaat er vanuit dat alle deelnemers gevaccineerd zijn tegen covid. 
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JONGEREN VAN VROEGER 
Ouderen Vereniging 
 
Onze ouderenvereniging bestaat al sinds 12 december 1974. 
Elke woensdagmiddag is er soos van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Tijd voor ontspanning en sociaal contact. Je kunt er kaarten, biljarten, handwerken en diverse 
gezelschapsspellen spelen. 
 
Iedere tweede woensdag van de maand is er BINGO. 
Een paar keer per jaar is er een gezellig samen zijn met een High Tea, pannenkoeken maaltijd, 
kerstmiddag met broodmaaltijd. 
  
Kom gerust eens langs voor een praatje en kijk of je het leuk vindt om er aan deel te nemen. 
 
Uitnodiging aan alle Senioren van Kraggenburg. 
 
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het “Klokhuis” houden wij een feestelijke BINGO  
op woensdagmiddag 20 oktober aanvang 14.00 uur. 
Speel gezellig mee en maak kans op mooie prijzen. 
 
Opgeven kan tot 18 oktober per e-mail koster.p@home.nl, per tel. 252565. 
 
Kom en geniet op 20 oktober in het klokhuis. 
 
Tot dan! 
Piet Koster 
voorzitter JVV. 
 
 
 
KWF 
 
Dit jaar heeft het bestuur van de afdeling Kraggenburg 
van het KWF helaas moeten besluiten de collecteweek 
in Kraggenburg niet door te laten gaan. 
 
Persoonlijke redenen binnen het bestuur hebben tot dit 
besluit geleid. Om uw gaven toch te innen kunt u uw 
jaarlijkse gift aan het KWF dit jaar doen door deze QR 
code te scannen.  
 
Hopelijk kunnen we op deze manier als dorp toch ons 
steentje bijdragen aan onderzoek naar kanker. 
 
Verder zoeken wij nog vrijwilligers om ons bestuur te 
komen versterken. Mocht u interesse hebben, dan kunt 
u contact opnemen met Willy Bremer op tel: 252360 of 
Ellen Holster 06-86624900. 
 
Met vriendelijke groeten namens KWF afdeling Kraggenburg, 
Willy Bremer en Ellen Holster 
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ZUIDERKRIB GAAT RECREATIEF 
 
Afgelopen zomer viel de enveloppe op de deurmat. Een positieve brief voor ons.  
Nu weten we het zeker…..we hebben groen licht, we mogen van start. 
We gaan voor plattelandsbeleving in de Noordoostpolder, oftewel een 
multifunctioneel bedrijf. Naast ons reguliere akkerbouw bedrijf gaan we 
aankomend jaar in fases verschillende deelprojecten uitvoeren.  
 

De boerderij ligt zeer mooi gelegen op de Zuiderkrib, een voormalige strekdam die van 
Genemuiden naar Oud Kraggenburg liep. U kent het vast wel, aan het eind van het fietspad, 
richting de dijk staat daar op een zomerse dag een krat met koffie en sapjes voor de passant.  
Een stuk historie dus en dat verhaal willen wij aan iedereen die het horen wil en wil zien, 
vertellen. Beleving staat de komende jaren dan ook hoog in het vaandel. 
 
Wat gaan we doen: 
We gaan een Tiny house laten bouwen en met een ludieke vormgeving en aankleding wordt 
het verhaal over dit stukje Noordoostpolder verteld. Die ludieke aankleding wordt vorm 
gegeven door diverse ondernemers uit de Noordoostpolder. Met Landart Flevoland hebben we 
een samenwerking voor o.a. een 24 uurs arrangement op de dijk. De enige dijk in Nederland 
die beboerd wordt! Met uitzicht over het kunstwerk PIER+Horizon.  
 
De PLUKtuin wordt uitgebreid met diverse planten en kleinfruit en er komen oude fruitboom 
rassen op het erf in samenwerking met Landschapsbeheer.  
 
De oude stal wordt een multifunctionele ruimte om op bepaalde dagen een kop koffie met taart 
te nuttigen. Hier kan je gelijk een stukje geschiedenis zien. Hiervoor doen we een beroep op u. 
We zijn opzoek naar oude foto’s van heel lang geleden. Misschien uit de tijd dat het nog 
Zuiderzee was… Deze ruimte kan ook ingezet worden als locatie voor vergaderingen en 
workshops. 
 
Dagarrangementen zijn in de toekomst ook te boeken. Wat dacht u van gevulde 
picknickmanden welke op de dijk genuttigd kunnen worden. 
Een kanotochtje of met een elektrisch vervoersmiddel een rondje over het oude en nieuwe 
land touren om neer te strijken bij de plaatselijke horeca.  
De niet meer in functie zijnde kapschuur wordt omgetoverd tot een logement met 3 
slaapkamers waarvan 1 aangepast wordt voor minder validen en kan gehuurd worden als 
vakantiehuis met zorg. 
 
JA, we stellen ons bedrijf open voor publiek. Dat vinden we fijn. Zo organiseren we de WEIblij 
markten op het erf of maken creatievelingen (festival VeerKRAG) gebruik van onze plek en 
bieden we pluk workshops aan in de zomermaanden. We zijn zelf ook altijd opzoek naar 
inspiratie als we ergens heen gaan. Hopelijk kunnen mensen dat ook bij ons vinden. Het is ook 
super dat er zoveel omstanders als Dorpsbelang, ondernemers Kraggenburg en NOP, recreatie 
ondernemers, speciaal onderwijs, de gemeente Nop, Waterschap Zuiderzeeland, de provincie, 
LandArt, maar ook musea en VVV’s uit omliggende gemeentes achter dit plan staan. Het totale 
project is mede mogelijk gemaakt door LEADER en ELFPO, welke staat voor “Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” 
 
Naast recreatie biedt Xtrakragt twee dagen per week arbeidsmatige dagbesteding/ 
werkervaringsplek met bovengenoemde werkzaamheden aan jongeren die vast lopen op 
school en (jong)volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Denkt u nu van daar wil ik meer van weten... kom dan gewoon eens aan fietsen of mail naar 
Info@zuiderkrib.nl / 0630079199 / Zwartemeerweg 62. Bij genoeg animo organiseren we dan 
een avond voor belangstellenden op de boerderij. De update van elke stap zullen we zichtbaar 
maken op Facebook van Zuiderkrib. 
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Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 
 
De middag begon wat druilerig, maar gaandeweg de dag trok de zon over het konijnenveld. 
En het bleef er nog lang gezellig… 
 
We hebben het natuurlijk over het Zomercarnaval! Op zaterdag 11 september vond 
namelijk de tweede editie van het Zomercarnaval plaats in het hart van het dorp: een open 
veld die zich uitstekend leent voor zo´n zomers evenement. Zeker in een tijd waarin 
iedereen er zo’n behoefte aan heeft om elkaar weer écht te kunnen zien en spreken. Het 
was een middag met live muziek van Kraggenburgse bodem, een barbecue, springkussens, 
spellen en vooral veel gezelligheid. Tegen de avond nam één van de raadsleden de leiding 
over als DJ en gingen de voetjes van de vloer.  
 
Als vereniging vinden we het ontzettend leuk om te zien dat er zo’n gemêleerde opkomst 
was. Het maakt niet uit of je wel of niet een doorgewinterde carnavalsvierder bent: 
iedereen is welkom! We zijn blij dat we weer voor iedereen uit Kraggenburg en omstreken 
wat konden organiseren, ondanks alle verplichte maatregelen omtrent corona. 
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Rabobank Clubsupport 
Ook dit jaar kunt u als lid van de Rabobank Noordoostpolder-Urk weer uw stem 
uitbrengen tijdens de Rabobank Clubsupport (voorheen Clubkas Campagne). Ieder lid van 
de Rabobank ontvangt in oktober een stemkaart en een link voor de website, waarop u 
kunt stemmen op lokale verenigingen. Wij hopen als vereniging dat u ons weer wilt 
steunen door uw stem uit te brengen. Met uw stem draagt u financieel bij aan één van 
onze volgende evenementen, waarvoor natuurlijk onze dank groot is! 
 
 
Socials 
In oktober zullen de eerste plannen gemaakt worden voor het nieuwe carnavalsseizoen.  
Wil je graag op de hoogte blijven van al onze evenementen of kun je er maar geen genoeg van krijgen? Kijk 
voor alle informatie over activiteiten op www.zotteleeuwkes.nl of volg ons via een van onze socials: 
 
 

 #Zotte Leeuwkes  #dezotteleeuwkes  info@zotteleeuwkes.nl 
 
  
 
ALAAF, ALAAF, ALAAF!       De Zotte Leeuwkes  
 
 
 
DINER-TONEEL SINT GENESIUS - VAN SAAZE 
 
Twee keer uitgesteld, maar nu is er weer een 
enthousiaste groep spelers aan het oefenen. 
Wat er gespeeld wordt en wat er op je bord komt is 
een grote verassing, maar reserveer vast 19 of 20 
november in je agenda! 
 
Hou de Uitkijk in de gaten, binnenkort komen we met details. 
 
 
 
 
 



KAMPEN
Hanzeplein 15

06 82680949
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STICHTING DORPSHUIS 
 
De activiteiten in verband met het 40 jarig jubileum zijn gestart. 
Afgelopen zaterdag  was er Kraggenburg in beweging met circa 50 deelnemers. 
 
Dinsdag is er een bijzondere koffietijd bijeenkomst en zaterdag is er het jeu de boules. 
Wij hopen ook daar velen van jullie te mogen begroeten. 
 
Het bestuur is blij dat alle activiteiten weer opgestart kunnen worden. 
 
Wij zijn blij dat voor zover wij weten er geen corona besmetting is opgetreden, die gelinkt kan 
worden aan het dorpshuis en dat hopen wij zo te kunnen houden. 
Dat houdt wel in dat als men twijfels heeft over de gezondheid, men thuisblijft of een corona 
test laat doen en bij een negatieve uitslag kan komen. 
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NIEUWE DATUM SCHUURWANDELING: 5 MAART 2022 
 
We hebben ‘m maar liefst twee keer uit moeten stellen: de schuurwandeling die we vorige 
winter hadden gepland. We hadden een mooi coronaproof evenement bedacht voor afgelopen 
winter, maar we kregen helaas geen vergunning omdat evenementen officieel niet waren 
toegestaan. 
 
Maar er is goed nieuws: we gaan het deze winter opnieuw proberen: een avond vol theater, 
muziek, activiteit, en ander vermaak. Een wandeling van schuur naar schuur waar op elke plek 
een andere Kraggenburger of groep Kraggenburgers iets prachtigs laat zien of horen. Een 
avond die je niet snel zal vergeten en waar je met je hele familie aan deel kunt nemen. Zet de 
datum vast in de agenda: zaterdag 5 maart. Meer informatie volgt! 
 
Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse 
(an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com), Koenie Wind 
(koendertje@gmail.com) en Henk Papma (h.papma@gmail.com), samen met heel veel 
vrijwilligers. Heb je vragen? Bel of mail ons! 
 
 
 
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 zorgonderwerpen en over ondersteuning op de site van onze 
gemeente:   https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 
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NIEUWE DATUM SCHUURWANDELING: 5 MAART 2022 
 
We hebben ‘m maar liefst twee keer uit moeten stellen: de schuurwandeling die we vorige 
winter hadden gepland. We hadden een mooi coronaproof evenement bedacht voor afgelopen 
winter, maar we kregen helaas geen vergunning omdat evenementen officieel niet waren 
toegestaan. 
 
Maar er is goed nieuws: we gaan het deze winter opnieuw proberen: een avond vol theater, 
muziek, activiteit, en ander vermaak. Een wandeling van schuur naar schuur waar op elke plek 
een andere Kraggenburger of groep Kraggenburgers iets prachtigs laat zien of horen. Een 
avond die je niet snel zal vergeten en waar je met je hele familie aan deel kunt nemen. Zet de 
datum vast in de agenda: zaterdag 5 maart. Meer informatie volgt! 
 
Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse 
(an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com), Koenie Wind 
(koendertje@gmail.com) en Henk Papma (h.papma@gmail.com), samen met heel veel 
vrijwilligers. Heb je vragen? Bel of mail ons! 
 
 
 
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 zorgonderwerpen 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 

30-09-2021 Provincie Flevoland Informatieavond 
werkzaamheden Van Saaze  

01-10-2021 FC Kraggenburg Jaarvergadering Sportpark de Brem 20.00 
20-10-2021 JVV Bingo Het Klokhuis 14.00 
22-10-2021 Stichting Dorpshuis Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 
30-10-2021 Stichting Dorpshuis Biljardwedstrijd Het Klokhuis 13.00 
19/20-11-2021 St. Genesius Diner toneel Van Saaze  
29-12-2021 Commissie Dorpsquiz Grote Dorpsquiz Start in Van Saaze 17.00 
05-03-2022 Namens Dorpsbelang Schuurwandeling   
 
 




