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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

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

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Mooi dat we weer even kunnen bijpraten. 
Dat het een bijzondere tijd is waarin we op dit moment leven, hoef ik u niet te vertellen. Het 
blijft een geworstel (van organiseren) voor de verenigingen om hun activiteiten waar we zo 
aan gewend zijn uit te voeren. Als voorbeeld neem ik maar de Sinterklaasintocht. Mag het wel? 
Mag het niet? Of op een andere manier? Iedereen vindt er wel iets van. En je wilt de kinderen 
niet teleurstellen. Hoe prachtig is dit feest immers voor de kinderen en hun ouders? Misschien 
is het belangrijkste dat we begrip hebben voor de situatie.  
 
Van enkele projecten waar we mee bezig zijn wil ik graag de voortgang toelichten. 
Het CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) komt uit de startblokken. 
Binnenkort krijgen de personen die zich aangemeld hebben een uitnodiging voor de eerste 
bijeenkomst. 
Wat ook van start kan is de bouw van ‘het pontje’, zodra de Provincie met toestemming komt. 
Bij het project ‘de Loswal’ is het wachten op de definitieve subsidie toewijzing. 
Van ons laatste project ‘de Urnenmuur’ is het ontwerp en de begroting bijna klaar. Hierna 
kunnen de subsidie aanvragen gedaan worden. 
Ook heeft u kunnen zien dat de gemeente druk in de weer is om ons dorp te fatsoeneren. Aan 
de zuidkant van Kraggenburg zijn ze bezig geweest met het verwijderen van zieke Essen en er 
heeft een reguliere uitdunning plaats gevonden. Verder heeft de gemeente in samenspraak 
met bewoners enkele perken in het dorp gerooid en voorzien van nieuwe grond. Hier zullen 
dan weer nieuwe planten geplant worden of op andere plekken gras gezaaid. En voor sommige 
mensen een lang gekoesterde wens voor het opknappen van paadje langs het koelhuis is ook 
in vervulling gegaan. 
Ook was er deze week een ‘bladploeg’ bezig om al het afgewaaide blad te verzamelen en af te 
voeren. Ze doen dit meerdere keren zodat alles er lekker fris blijft uitzien.  
 
Al eerder kwam vanuit het dorp de vraag: wat denken jullie van een MFA (multifunctionele 
accommodatie)? We weten natuurlijk allemaal dat er al eerder een plan is gemaakt voor een 
MFA. Helaas heeft dat toentertijd de eindstreep niet gehaald. Maar de vragen bleven komen en 
wij merkten wel, dat de wens van een MFA bleef broeien. Dit heeft ons doen besluiten om ons 
te oriënteren over de haalbaarheid hiervan. De realiteit is echter, dat er vandaag nog geen 
absolute noodzaak voor is. Maar hoe staan we er over 5 of 10 jaar voor? We weten ook dat 
onderhoud van gebouwen en het energieverbruik ervan een steeds groter zorgenkindje wordt. 
Met andere woorden: Hoe kunnen we Kraggenburg toekomstbestendig maken? Ongetwijfeld 
zullen er grote hobbels genomen moeten worden. Dat realiseren we ons terdege.  
We zijn nog wel in een héél vroeg stadium en hopelijk krijgen we snel inzicht in de 
haalbaarheid ervan. Maar we wilden u deze informatie niet onthouden. Uiteindelijk zullen we 
ook uw enthousiasme nodig hebben. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de 
nieuwe ontwikkelingen. 
Loopt u rond met irritaties of juist leuke nieuwe ideeën, laat het ons weten. Dan kunnen we 
altijd bezien of we dingen kunnen verbeteren. We zullen het toch met elkaar moeten doen! 
 
André Verwer 
Voorzitter Dorpsbelang Kraggenburg 



Heeft jouw advertentie een
frisse wind nodig? 

Profiteer van deze tijdelijke
aanbieding! 

€25,-
ex. btw

Informeer naar de mogelijkheden!
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JE EIGEN HUIS BOUWEN IN KRAGGENBURG 
 
Er wordt op dit moment volop gebouwd in Kraggenburg en dat blijft nog wel even zo. In 
februari 2022 gaat de gemeente de particuliere kavels verloten voor de bouw van nieuwe 
vrijstaande woningen en twee onder een kappers. Heb je daar belangstelling voor meld je dan 
alvast bij de gemeente via. 
https://woneninnoordoostpolder.nl/interesseformulier/ 
 
Wordt er dan niets gebouwd 
voor de jeugd en de ouderen in 
het dorp? 
Jazeker en dat gaan we, samen met 
jullie, op een hele bijzondere manier 
doen. Na overleg met het 
gemeentebestuur hebben we als 
Dorpsbelang Kraggenburg namelijk 
als eerste dorp toestemming 
gekregen voor een CPO project. 
De afkorting CPO staat  voor 
Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. 
Hierbij kan je dus zelf, samen met 
anderen, naar je eigen wensen, je 
nieuwe huis laten bouwen. Dit kan 
een woning in een rij zijn of een appartement. Of misschien wil je wel een zogenaamde rug 
aan rug woning of een patiowoning. Ook de grootte van de tuin en allerlei andere zaken zijn 
nog te bepalen en te kiezen. 
 
Je bent dus vrij om allerlei keuzes zelf te maken, zodat het echt een woning wordt die aan 
jouw eisen en wensen voldoet. Uiteraard binnen de kaders die de gemeente meegeeft en 
binnen het budget dat jij beschikbaar hebt. Omdat je zelf als groep gezamenlijk eigenlijk de 
projectontwikkelaar bent, heb je volop keuze en zijn de kosten lager. Daar staat wel tegenover 
dat je zelf er ook tijd in gaat steken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid op moet pakken. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat je denkt dat je dit allemaal niet 
kan, maar jullie hoeven dit niet alleen te doen, er is een 
begeleidingsbureau dat jullie hierbij gaat ondersteunen. Tijdens 
de bijeenkomst legt Menno de Lange van het bureau 
Droomwonen het hele proces uit. In januari start de 
planvorming met de mensen die een woning willen gaan kopen. 
Vervolgens helpt dit bureau de CPO groep in de overleggen met 
de gemeente en met de keuze van o.a. architect, constructeur 
en de aannemer.  
We kunnen ons goed voorstellen dat je best veel vragen hebt 
over hoe dit in zijn werk gaat. 
Daarom nodigen wij iedereen uit voor wie dit interessant is. 
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Dus ben je op zoek naar: 
- Een koopwoning, rijwoning, appartement, patio of ander type koopwoning; 
- wil je hier zelf alleen of met partner en of kinderen, gaan wonen; 
- wil je veel inspraak en ben je concreet op zoek naar een eigen woning. 
 

Meld je dan nu aan en dan ontvang je een 
persoonlijke uitnodiging voor de 
bijeenkomst op 2 december aanstaande. 
De exacte aanvangstijd en locatie ontvang 
je in de uitnodiging. 
Opgave is beslist noodzakelijk vanwege 
alle corona maatregelen en dient voor 26 
november per email te gebeuren; 
dorpsbelang@kraggenburg.nl  
Vergeet je niet door te geven met hoeveel 
personen jullie komen?  
We hopen op een mooie opkomst. 
 
 
 
 

 
De door het RIVM voorgeschreven corona-maatregelen worden nageleefd. 
 
Oh ja! Het gaat deze avond dus niet over huurwoningen. Huurwoningen worden gebouwd door 
Mercatus. Deze avond is ook niet voor personen die een woning willen kopen voor de verhuur. 
 
Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 
 
ONDERHOUD VAN GRAVEN 
 
Bent u rechthebbende van een graf op één van de begraafplaatsen? En heeft u het 
groenonderhoud aan het graf al gedaan? 
 
Zo helpt u mee de begraafplaats mooi te houden: 
- Verwijder dode en te hoge beplanting. 
- Verwijder onkruid. 
 
U kunt het groenafval kwijt in de container bij de ingang. 
 
De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan beplanting moet voldoen. Zo mag beplanting niet 
hoger groeien dan 50 centimeter en moet deze binnen de breedte van het graf blijven. 
 
Valt u iets op of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u bellen naar 0527-633911. 
 
Bericht vanuit gemeente Noordoostpolder. 
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG  
 
Beste FC-ers en Kraggenburgers,  
We kijken terug op een goed bezochte jaarvergadering die wij op  
1 oktober dit jaar hebben gehouden.  
 
En wat mooi dat wij één van onze leden Erelid hebben mogen maken. 
Lau Oosterwijk, nogmaals gefeliciteerd met deze nieuwe status. Een welverdiende erkenning 
voor alles wat jij in de afgelopen jaren voor de FC hebt gedaan en betekend. Hieronder nog 
een toevoeging van wat je allemaal gedaan hebt. 
 
Zoals iedereen bijna weet, is Lau begonnen te voetballen in zijn prilste jeugd met 
waarschijnlijk de pupillen B of anders de pupillen A. Hij heeft de gehele jeugdopleiding van 
Kraggenburg doorlopen en is als senior eigenlijk begonnen in het 2e elftal. 
Na een poosje kreeg men de  kwaliteiten van Lau in de gaten en werd hij toegevoegd aan de 
selectie. Begonnen als voorstopper en later als laatste man of back net zo het uitkwam. 
Later zakte hij af naar het 2e en nog later het 3e elftal tot nu toe. 
 
Hij heeft nu besloten om bij de Wiegmink clan te gaan voetballen en stopt dus met de actieve 
voetballerij. Dit is natuurlijk een mooi moment om terug te kijken op zijn carrière. 
Hij staat bekend als een eerlijke hardwerkende verdediger met een ijzeren conditie en een 
goed oog voor waar je moet staan of lopen. Aan de bal hield hij zich aan zijn taken en haalde 
geen rare fratsen uit.  
 
Ook heeft hij helaas twee keer zijn been gebroken alhoewel dat één keer alweer 
wonderbaarlijk snel genezen was namelijk na een half uur. De rest van zijn team was zo 
betrokken bij zijn leed dat ze allemaal al gedoucht en al in de kantine zaten toen men erachter 
kwam dat zijn been niet gebroken was maar dat hij het gewoon koud had. 
 
Verder is hij als vrijwilliger van onschatbare waarde geweest en deed men nooit vergeefs een 
beroep op hem. Hij is leider geweest in de junioren, in de senioren, bestuurslid, scheidsrechter 
en vrijwilliger voor allerlei club gerelateerde beslommeringen. Uiteindelijk is hij ook actieve 
voetballer geweest voor ongeveer 55 á 56 jaar, is hij Kampioen geworden met alle senioren 
elftallen en heeft bij elk kampioenschap zeker zijn steentje bijgedragen. 
 
Lau, dank voor alles wat je voor de club betekend hebt en nog gaat betekenen. 
 
Grote clubactie 
Op 8 december 2021 is de loting van de Grote clubactie. Loten kunnen gekocht worden via 
deze link; https://lot.clubactie.nl/lot/fc-kraggenburg/fckraggenburg/268443 maar ook door 
onderstaande QR-code te scannen. Het geld wat we met de grote clubactie ophalen willen we 
gebruiken voor materialen en de accommodatie. 
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Verder hebben wij nog meer goed nieuws. Onze trainer Arnold heeft afgelopen maand nog een 
jaar bijgetekend als trainer. Wat ontzettend fijn dat jij nog met deze mooie groep spelers een 
nieuw seizoen aangaat! Dat gaat vast goed komen met jouw enthousiasme en inzet. Dank je 
wel Arnold. 
 

 
 
Dit alles is weer vastgelegd door onze vaste verenigingsfotograaf, Rien Maljaars. Dank je wel 
Rien! 
 
Verder hebben wij natuurlijk als sportvereniging en bestuur te maken met de nieuwe geldende 
coronamaatregelen die door de regering zijn vastgesteld. Wij vertrouwen erop dat iedereen  
zelf de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van deze regels. Het betekent ook dat het kan 
zijn dat er bij het betreden van de kantine, de kleedkamers of de binnenruimtes gevraagd kan 
worden naar een corona toegangsbewijs. Wij hopen op jullie begrip. 
 
Tot ziens op De Brem. 
 
Groet van de Voorzitter 
Harold van Beekhuizen
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NIEUWS VAN STEK 
 
Goed nieuws! 
 
 
Op 20 november komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar Kraggenburg. 
Dit jaar met een heuse optocht! 
 
Omdat wij te maken hebben met de huidige maatregelen rondom corona, kon Sint helaas deze 
keer niet met de boot komen. Wij willen graag een feest dat voor ieder kind en ouder 
toegankelijk is. Daarom hebben wij er voor gekozen om dit jaar een optocht te doen door 
Kraggenburg. 
 
Zo krijgt ieder kind de kans om langs de route te staan, wat lekkers te krijgen van de Pieten 
en is er zelfs de mogelijkheid om een kort bezoek te brengen aan Sinterklaas. 
 
Hieronder een korte toelichting: 
 
Wij hopen dat iedereen zich aan de basisregels houdt. De route zien jullie vermeld op de 
plattegrond. Het zou leuk zijn als er op de stoepen door heel Kraggenburg kinderen staan om 
Sinterklaas binnen te halen. Na de optocht is er de mogelijkheid om naar Sinterklaas te gaan 
in het Dorpshuis. Wij verwachten dat dat rond 11.00 uur zal zijn. Bij het Klokhuis kun je naar 
binnen en aan de zijkant kunnen jullie het dorpshuis verlaten. Houdt er rekening mee dat wij 
helaas genoodzaakt zijn om een coronacheck app te gebruiken. Dus wil je met je kind mee 
naar binnen, dan is de kans aanwezig dat wij om een geldige QR-code vragen. Als je buiten 
staat te wachten, houd je dan aan de basisregels. 
 
Wij denken dat wij op deze manier een leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren, dat voor iedereen 
toegankelijk is. 
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NOG MEER GOED NIEUWS! 
 
Voor de kinderen van de basisschool is er op woensdag 1 december een Meet & Eat met 
Sinterklaas! Dat betekent dat de kinderen van 12.30-14.00 uur een patatje kunnen eten met 
Sinterklaas en zijn Pieten. Het belooft een leuke middag te worden met al die malle pieten. De 
toegang is gratis, graag wel aanmelden van te voren via de mail naar wilma.everts@home.nl of 
stuur een app naar Wilma van Beekhuizen 06 – 51 72 34 40. 
 
 
 

 
 
 
Verder zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de Nieuwjaarsreceptie. Hoe deze er dit jaar uit gaat zien? 
Dat is nog even een verrassing! 
 
Tot ziens op 20 november langs de route! 
 
Stek Kraggenburg 
 
Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols, Henriette Huls en Wilma van 
Beekhuizen 
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K-CITY KLOKHUIS BOULERS HERFST 2021 
 
Wanneer jullie dit lezen, zijn de clubkampioenschappen van 2021 al achter de 
rug. Het is een bijzonder jaar voor de club. Eindelijk konden wij weer een 
toernooi houden sinds de corona-uitbraak in maart 2020. Dit jaar staat voor ons 
dorp in het teken van “Kraggenburg Beweegt”. Gelijk een mooie aanleiding om 
daadwerkelijk te bewegen! 
 
Zaterdagmiddag 25 september half 2 was het zover. Vier teams hadden zich 
aangemeld om te boulen voor de wisselbeker: Willem & Yde, Frans & Cees, Hans & Jasper, 
Henri & Sanne-Mayke. Het weer werkte goed mee en de sfeer was ontspannen en iedereen 
was blij en vrolijk. 
 

   
 
Ook langs de superieure Klokhuis-banen was veel belangstelling voor de spannende 
wedstrijden. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Het Klokhuis voorzag iedereen van 
koffie en fris en zo (bedankt Jan). Halverwege de wedstrijden werden voor alle aanwezigen 
warme snacks bezorgd door “Café ’t-Hoekje”. (Bedankt Joost en Tessa.) Elk team speelde 3 
wedstrijden en uiteindelijk heeft het team Willem/Yde de meeste punten behaald. Tot slot 
streden Yde en Willem nog tegen elkaar voor het Kraggenburger Boules-kampioenschap (wie 
het eerst 5 punten haalt). Na een spannende barrage won Yde nipt met 5 – 4 en krijgt de 
wisselbeker 

 
We boulen het hele jaar (ook in de wintermaanden bij goed weer), elke donderdagavond vanaf 
ca 19.00 uur op de Jeu de Boules banen naast het Klokhuis. Heb je zin om eens mee te 
spelen? Kom gerust langs. Geen eigen boules? Er zijn verschillende sets op voorraad! Grote 
voordelen om mee te spelen: Het is knots gezellig en de wedstrijden altijd reuze spannend en 
we spelen duurzaam, CO2 neutraal, heerlijk ontspannen in de buitenlucht op de prachtige door 
zonnepanelen verlichte banen, (De beste van Nederland!) 
Meer weten? Mail jdunsbergen@hotmail.com of kom gewoon gezellig langs. We drinken koffie 
zo rond 20.00 uur in het Klokhuis.  
 
Tot ziens! 
Hans Dunsbergen (voorzitter K-City Klokhuis Boulers) 
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Dorpsquiz 29 december: dat wordt weer 
gezellig! 
 
Heb jij je team al samengesteld voor de dorpsquiz? Je hebt nog tot 15 december om je aan 
te melden met je team. We hebben al heel veel mensen gehoord die enthousiast bezig zijn om 
een team samen te stellen, dus het wordt een mooie wedstrijd! 
 
Woensdag 29 december om 16.00 uur (let op, in de vorige Uitkijk stond 17.00 uur) gaan we 
van start: dan mogen de (vertegenwoordigers van) de teams het quizboek ophalen bij Van 
Saaze (grote zaal). Met jouw team heb je dan 5 uur de tijd om alle vragen uit het quizboek te 
beantwoorden, alle doe-opdrachten te doen, en tussendoor ook nog een hapje te eten met z’n 
allen. Om uiterlijk 21.00 uur moet het quizboek namelijk weer ingeleverd worden bij Van 
Saaze (alle teamleden worden verwacht). Vervolgens hebben we dan nog alle tijd om samen 
bij te praten met een hapje en een drankje. 
 
De vragen en opdrachten zijn, net als de vorige keer, zeer divers: geschiedenis, verenigingen, 
actualiteiten, doe-opdrachten en hersenkrakers: alles komt aan bod. Het is dus slim om een 
breed samengesteld team te hebben. Wij adviseren een team samen te stellen van minimaal 6 
mensen. 
 
We nodigen iedereen ook 
nadrukkelijk uit om nieuwe 
Kraggenburgers mee te laten 
doen in je team: dan leer je je 
nieuwe buren meteen kennen en 
leren zij ons dorp wat beter 
kennen. Bovendien hebben we 
voldoende vragen en opdrachten 
voor mensen die ons dorp nog 
niet zo goed kennen.  
 
Op zaterdag 15 januari worden 
de antwoorden en de winnaar 
bekend gemaakt bij Van Saaze. 
Het winnende team krijgt een 
prachtige trofee én de eeuwige 
roem. 
 
Aanmelden kan door uiterlijk 15 december een mailtje te sturen naar 
dorpsquizkraggenburg@gmail.com. We willen graag van je weten wat de naam van je team is 
en wie de teamleden zijn. De kosten bedragen 25 euro per team (contant betalen bij het 
ophalen van het quizboek). 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Commissie Dorpsquiz 2021: Annemieke Janse, Evy de Brabander, Pieter van der Veen, Yvonne 
de Hamer, Jan van de Graaff, Freerk Jan de Haan en Erna Balk (gesponsord door Dorpsbelang) 
 
dorpsquizkraggenburg@gmail.com 
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BUL UITREIKING IN KRAGGENBURG 
 
Op woensdag 6 oktober 2021 hebben 7 deelnemers van de computercursus in Kraggenburg de 
“BUL” uitgereikt gekregen van Mirjam Esselink. Mirjam was onze cursusleidster en heeft ons op 
hele eenvoudige en duidelijke manier geprobeerd om ons wegwijs te maken in het gebruik van 
de computer. Voor ons als “digibeten” was dit een plezierige en leerzame ervaring. De angst 
voor het gebruik van de computer hebben we goed kunnen beteugelen. Daarom waren we ook 
zeer verrast dat we beloond werden met een echt certificaat.  
 
Als er in de toekomst weer een gelegenheid voordoet om kennis te maken met de computer 
via een cursus voor beginners wil ik dit van harte aanbevelen voor een ieder die niet vaardig is 
met de computer. 
 
De cursus werd gegeven door Flevomeerbibliotheek Noordoostpolder. De locatie was in een 
zaaltje van de PKN kerk aan de Voorstraat in Kraggenburg. 
 
Zijn er mensen die belangstelling hebben voor een herhaling van deze cursus dan kunnen ze 
zich melden bij Flevomeerbibliotheek Noordoostpolder. Het telefoonnummer is 088-0080730. 
Informeer dan naar Mirjam of Ilona. Deze dames zullen jullie graag adviseren over eventuele 
cursussen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Een enthousiaste deelnemer 
 
Op de foto van links naar rechts: 
Andre v/d Vegt,  
Toon v/d Wiel,  
Marian Overmars, Marietje Scheer,  
Geertje Keijzer 
 
Niet op de foto maar wel geslaagd: 
Eugenie v/d Noort, 
Adrie Koning 
 
 

 
 
 
DANKBETUIGING POLHOUD 
 
Alle meeleven, troostvolle woorden, warmte en steun hebben veel voor ons betekend 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze Gert. Het geeft ons troost en kracht 
 
Alice Polhoud - Strijker 
 
Melroy en Fleur 
Janine 
Ivy en Annemieke 
Cleö en Ruben 
Quinten 
 



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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OPBRENGST COLLECTE 
 
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaatsgevonden in de 
week van 1 t/m 6 november 2021. 
Dankzij de inzet van de collectanten is er contant en online met 
de QR-code een hele goede opbrengst! In contanten is het mooie bedrag van € 921,97 
opgehaald.  
Alle gevers hartelijk bedankt!! 
 
Het Diabetes Fonds werkt aan betere behandelingen met een uiteindelijk doel diabetes te 
genezen. Onderzoekers werken er hard aan steeds dichterbij dit doel te komen en hoe 
behandelingen verbeterd kunnen worden. Naast het wetenschappelijk onderzoek geeft het 
Diabetes Fonds voorlichting over gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en 
complicaties.  
Mede door uw bijdrage kan het Diabetes Fonds deze essentiële zaken voortzetten. 
 
Namens het Diabetes Fonds, 
 
Afra van Diepen 
Nicky van Egmond 
 
Nicky van Egmond is vanaf 2021 de nieuwe collecteleider,  
zij neemt deze werkzaamheden over van Afra van Diepen. 
 
 

 
NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 
Bijbelstudie: Ouder worden in Gods licht  
De meeste mensen willen graag oud worden. Toch is het niet altijd een 
gemakkelijke levensfase. Je mogelijkheden nemen af en je beperkingen 
nemen toe. Wat zegt Gods Woord over deze periode in het leven? 
“Ouder worden in Gods licht” is een opbouwende en hoopvolle 
Bijbelstudie, die geschreven is voor kringen. We maken gebruik van het 
materiaal van het IZB, “Ouder worden in Gods licht”. Het zijn 6 tot 8 
bijeenkomsten. Twijfelt u of het wat voor u is? Probeer het eens. De 
ervaring is dat het fijn is om zo samen met het geloof bezig te zijn. We 

komen voor de eerste keer bij elkaar op 11 november van 15.00 – 16.30. Wilt u ook 
aansluiten bij een volgende bijeenkomst dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met:  
Marijke de Vries. Tel: 06-50638292 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar: herdenking overledenen. 
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 21 november, staan we stil bij hen die 
zijn overleden. Dierbaren uit onze gemeente, de RK Parochie, ons dorp en uit ons midden.  
We steken een kaars voor ze aan. We noemen hen met naam die afgelopen jaar uit onze 
gemeente zijn overleden. Ook herdenken wij hen die elders in de wereld of al eerder van ons 
zijn heengegaan. Er zal ook een extra kaars worden aangestoken voor allen die aan de 
gevolgen van corona zijn overleden. 
 
We heten iedereen welkom die met ons en/of voor zichzelf een dierbare wil gedenken. 
Er is ook persoonlijke gelegenheid een kaarsje te branden. Bent u niet in de gelegenheid te 
komen en had u er graag bij willen zijn, dan kunt u de dienst mee luisteren via de 
kerkomroep. Deze is te vinden op de website: https://www.pknkraggenburg.nl/ onder het 
kopje agenda. 
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De herdenkingsdienst vindt plaats op zondag 21 november om 10.00 in de onze dorpskerk. Op 
het moment van schrijven hanteren we de 1,5 meter weer in de kerk. Mochten de 
coronaregels vanuit de overheid aanscherpen dan zullen die uiteraard tijdens de dienst worden 
doorgevoerd. De families van de overleden gemeenteleden hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Voor informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert & 
Sandra Luten, tel: 0527-252585.

Dankdag 2021
We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar en voor alle 
goeds wat wij mochten en mogen ontvangen. Daarom 
willen we u vragen om, samen met ons, de komende 
tijd houdbaar voedsel en verzorgingsproducten in te 
zamelen voor de voedselbank. Zodat de mensen die het 
minder goed hebben goed de feestdagen in gaan. 
Inbrengen kan tot 4 december op zondagen bij de kerk 
of aan de Finsestraat 16. Hartelijk dank alvast!

Informatie voor onze leden
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnen om de 2 weken. Stuur dan een 
mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl
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Land van Verwondering is weer gestart 
Op maandag 20 september zijn we in 
Kraggenburg gestart met de 
kinderbijeenkomsten. Zes keer komen de 
kinderen naar de kerk. Wel dertig kinderen 
doen mee! We zijn blij met deze opkomst. De 
verhalen die dit najaar klinken komen uit het 
Oude Testament. We denken samen na over 
het verhaal van De Schepping, Noach en zijn 
ark en de profeet Jona. Voor het eerst is 
Liesbeth niet meer de enige verteller. Ook 
Wiena Ridderikhof (foto) en Mieke Bronsema 
vertellen verhalen. 
 
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 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 datum tijd bijzonderheid voorganger 

zo 21-nov 10.00 laatste zondag kerkelijk jaar; 
herdenking overledenen Ds. H. Torenbeek 

za 27-nov 18.00 open kerk 
zo 28-nov 10.00 1e advent Dhr. G. Doorn 
zo 5-dec 10.00 2e advent; Avondmaal Ds. A. Oosterwijk 
zo 12-dec 10.00 3e advent Mevr. H. Kramer 
zo 19-dec 10.00 4e advent Mw. M. de Vries 
vr 24-dec 21.30 Kerstnachtdienst Ds. D.J. Lagerweij 
za 25-dec 10.00 Eerste Kerstdag Mw. Pastor L. Winters-Jonas 
zo 26-dec 10.00 Tweede Kerstdag Ds. P. Lindhout 
zo 2-jan 10.00 Nieuwjaar, morgengebed en koffie na afloop 
zo 9-jan 10.00   Mw. Ds. G.Feddes 
zo 16-jan 10.00 Avondmaal Ds. A. Oosterwijk 
zo 23-jan 10.00   Ds. H. Pap 
 
 
Verder nieuws 
 
U kunt ons volgen op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 
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CARREFOUR 
 
Hallo inwoners van Kraggenburg, 
 
Het is zover, eerder dan verwacht, maar ik heb dan nu echt het 
stokje doorgegeven aan mijn collega Schuscha Huisman. 
Inmiddels ben ik aan het werk als juf op een basisschool en ruim 3 
jaar heb ik vanuit Carrefour mogen werken in jullie dorp en heb ik 
met veel van jullie mogen kennis maken rondom verschillende 
onderwerpen.  
 
Voor nu in ieder geval bedankt dat ik bij je in huis mocht komen, 
dat we mochten samenwerken, dat jullie je verhaal wilden doen en 
ik je verder mocht helpen (en sorry als dit helaas niet is gelukt), 
bedankt voor de afgelopen jaren! 
Via deze weg wil het gebiedsteam dorpen zich ook voorstellen. 
 
Groetjes en wie weet tot ziens, Atalja Visser  
 
Gebiedsteam dorpen bestaat uit verschillende sociaal werkers, met verschillende 
aandachtsgebieden. De volgende thema’s zijn te vinden in het team: mantelzorg, 
buurtbemiddeling, opvoedondersteuning, beweegcoach, jongerenwerk, vrijwillige inzet en 
onafhankelijke cliënt ondersteuning.  
Heb je een vraag, een idee, wil je dat er iemand met je meedenkt, dan kun je bij ons terecht. 
De sociaal werker van Carrefour zet zich in om samen met jou als bewoner jouw 
woonomgeving en die van andere wijkbewoners prettiger te maken. Heb jij een idee of vraag 
voor jouw woonomgeving dan kun je terecht bij één van ons. Wij maken graag een afspraak 
om helder te krijgen wat het idee of de vraag precies is. Samen kijken wij welke 
mogelijkheden er zijn en wie wat daarin kan betekenen. 
Wil je bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen opzetten, heb je hulp nodig bij het organiseren 
van een burendag of wil je iets betekenen voor kwetsbare bewoners, heb je een 
mantelzorgvraag, wil je meer bewegen of heb je een hele andere vraag op het gebied van 
welzijn? 
Neem dan contact op met Carrefour. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste collega.  
www.carrefour.nu of 0527-630000. 
 
 
 
ZONNEBLOEM NIEUWS 
 
Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben de vrijwilligers van de Zonnebloem Kraggenburg 
de verkoop van de jaarlijkse loten weer kunnen oppakken. 
Het zijn wel veel minder loten geworden dan we de voorgaande jaren gewend waren, maar alle 
loten die ons toegewezen zijn, hebben we kunnen verkopen. 
En daar zijn we u als bewoners van Kraggenburg heel erg dankbaar voor. 
Door het coronavirus hebben we onze gebruikelijke activiteiten voor de oudere gasten niet uit 
kunnen voeren, maar u bent ons wel degelijk blijven steunen door de loten weer te kopen. 
We hebben de afgelopen periode onze zieke gasten wel geprobeerd zoveel mogelijk te 
bezoeken, maar in verband met de corona maatregelen zijn dat spaarzame en korte bezoekjes 
geworden. 
Laten we allemaal maar hopen dat het spoedig weer ‘normaal’ zal worden en dat we elkaar 
weer 'gewoon' kunnen ontmoeten. 
Op de volgende pagina staat de trekkingslijst en deze is ook te vinden op: 
www.zonnebloem.nl/loterij. 
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Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem Kraggenburg. 
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Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen,

Al twaalf maanden heeft Prins Pandemie de touwtjes in handen in ons Leeuwendorp. Hij houdt 
zich wat op de achtergrond, maar laat bij tijd en wijle van zich horen. Maar ook aan zijn 
regeerperiode komt een einde; we staan te trappelen om na de jaarvergadering een opvolger 
voor deze prins te kiezen. Er gaat namelijk een frisse wind door het carnavalsprogramma, maar 
daarover laten we u nog even in spanning……………………………….

Jaarvergadering
Op de carnavaleske datum – de 11e van de 11e – heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Arno van den Berg alias Prins Rodeo, die zijn 
steek heeft overgedragen aan een “mystery raadslid”. Ondanks dat zijn roots op het ‘oude land’ 
liggen, heeft Arno bewezen dat je het Kraggenburgse carnaval ook op latere leeftijd helemaal 
eigen kan maken. Hanneke Rasing heeft de spreekwoordelijke pen van het secretariaat (de 
notulen worden immers anno 2021 niet meer op papier geschreven) afgegeven aan Janick 
Winter. Janick kent de vereniging als geen ander, doordat ze al jaren de sterren van de hemel 
danst als dansmarieke. Met Janick en ons “mystery raadslid” is de troep Zotte Leeuwen dus weer 
compleet! We bedanken Arno en Hanneke voor hun inzet binnen de carnaval. 

Zotte Comedy Avond
Al jaren is de Zotte Comedy Avond een knallend begin van het carnavalsseizoen. Op het 
moment van schrijven hebben alle inwoners van Kraggenburg een flyer ontvangen en treffen de 
stand up comedians van het Comedy Huis uit Utrecht de laatste voorbereidingen voor de Zotte 
Comedy Avond op 13 november. We hopen straks weer terug te kunnen kijken op een gezellige 
avond in het café van Hotel van Saaze, vol met goedlachse Kraggenburgers. Het is een avond 
waar we allen altijd weer naar uitkijken!

Kerstmarkt
U heeft op de flyer kunnen zien dat we onze traditionele kerstmarkt gepland hebben op 
zaterdag 11 december. We hopen natuurlijk dat we gezellig met z’n allen rond de vuurtonnen 
mee kunnen deinzen op de muziek, onder genot van een hapje en een drankje. Er zullen 
namelijk geen kraampjes worden opgesteld. Hoe deze kerst’markt´ eruit zal gaan zien, is 
afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Hoe dan ook kunt u weer rekenen op 
een collectie van prachtige kerstbomen, in allerlei soorten en maten! Deze zullen op 
zaterdagochtend 11 december worden verkocht op De Dam. Meer informatie hierover staat op 
één van de volgende pagina´s en via onze social media kanalen.

ALAAF, ALAAF, ALAAF! De Zotte Leeuwkes
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Mobiel: 06-12 86 18 96
E-mail: info@flowwellness.nl
Kraggenburg
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KERSTBOMEN VERKOOP 
ZATERDAG 11 DECEMBER  

VANAF 10.00 UUR 
 
 
Zaterdagochtend staan er schitterende kerstbomen voor u  
klaar op De Dam in Kraggenburg, die uw huiskamer  
helemaal in de winterstemming zullen brengen.  
 
Voor een scherpe prijs (vanaf €15,-) bent u de trotse eigenaar  
van een kwaliteitsboom in verschillende soorten en maten,  
met en zonder kluit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Met uw kerstboom 
geen geleur, 
op verzoek brengen 
we de boom gratis 
tot aan uw deur! 
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5 MAART SCHUURWANDELING: MELD JE NU AAN

Heb je zin in een leuke avond met andere Kraggenburgers (of mensen die ons dorp een warm 
hart toedragen)? Hou je wel van een wandeling in het donker, langs schuren en diverse andere 
locaties waar op elke plek een verrassend optreden of activiteit te zien, te horen of te doen is? 
Meld je dan nu aan voor de schuurwandeling die op zaterdag 5 maart gehouden wordt:
schuurwandeling@gmail.com

Het is een evenement vóór en dóór Kraggenburgers, geschikt voor alle leeftijden. In 
groepen van 20-30 personen wandelen we van plek naar plek. De route is totaal zo’n 4 
kilometer lang, en vindt plaats in en rondom het dorp. Op zo’n 10 locaties is steeds iets anders 
te zien of te doen, voor elk wat wils. We hopen op droog weer, maar anders nemen we de 
paraplu mee, want op alle plekken waar we stilstaan, is het lekker droog.

De route start om 19.30 uur en elke groep start op een andere locatie. Die locatie krijg je 
een paar dagen van tevoren per email toegestuurd. Met jouw groep wandel je, onder leiding 
van een begeleider, van locatie naar locatie, waar elke keer weer een verrassend optreden of 
bijzondere activiteit op je te wachten staat. Na ongeveer 2,5 uur ben je weer terug op de plek 
waar je begon, dus kun je daar eventueel ook je fiets (of auto) parkeren.

De kosten voor deelname zijn €7,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar €5,00). Je kunt je tot 
uiterlijk 28 februari aanmelden via schuurwandeling@gmail.com. Geef dan aan met hoeveel 
personen je wilt deelnemen. 
De route is ook geschikt voor rolstoelers. Honden zijn niet toegestaan.

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!

DANKBETUIGING HUIZING

Waar een klein dorp groot in is.

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie warme medeleven, de vele kaarten, de bloemen
en de vele bezoekjes die wij hebben ontvangen tijdens zijn ziekzijn en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve vader, trotse opa en enorm trotse overgroot opa.
De troost die daar vanuit gegaan is….het helpt ons verder.

Sietske Huizing en kinderen 
September 2021
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OPENBARE BRIDGELES OP ZATERDAG 20 NOVEMBER 
 
In het kader van 40 jaar Klokhuis organiseert Bridgeclub “Het Klokhuis” een 
 

OPENBARE BRIDGE LES VOOR ALLE KRAGGENBURGERS 
 
Bridge wordt vaak gezien als een elitair spel, waar veel kennis voor nodig is. Niets is echter 
minder waar. 
 
Bridge is een spel voor iedereen. Het traint je geheugen, je speelt met een partner, je komt in 
contact met verschillende dorpsgenoten en het is een gezellig spel. 
 
Wilde je altijd al eens weten wat bridge inhoudt en hoe het gespeeld wordt. Dan ligt hier je 
kans. 
 
Onze Kraggenburger bridger Jan van de Graaff zal je op zaterdagmiddag 20 november vanaf 
13.00 uur de beginselen van het bridgen bijbrengen. Nadat hij de deelnemers wat basis kennis 
heeft bijgebracht, is er gelegenheid om te zien en mee te maken hoe het spel gespeeld wordt 
en doe je zelf ook met enige hulp mee. 
 
Schroom dus niet en meld je aan om deel te nemen. Er gaat een wereld voor je open. 
Je kunt je opgeven bij: 
Jan van de Graaff 0527-252319  cenjvandegraaff@planet.nl 
Piet Paauw  06-46213112  pjmpaauw@gmail.com  
 
Bij deelname gelden wel de coronaregels. 
 
Wij controleren op het corona toegangsbewijs 
(QR code of een vaccinatiebewijs/ c.q. negatieve coronatest) 
 
 
 
22 - 27 NOVEMBER: HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VOOR 
VLUCHTELINGENKINDEREN GRIEKENLAND 
 
Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of 
op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. 
 
Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: “Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich 
gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op 
Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere 
kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle 
onzekerheden maken me gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.” 
 
Stukje welvaart delen   
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in 
Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te 
krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten van 22 - 27 november langs de 
deuren. “Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje 
welvaart met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe 
wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein 
beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor 





 
 
 
 
 

23 

mensen die zo’n druppel krijgen, is het heel belangrijk. De kring van invloed die we wel 
hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.”  
 
In de knel 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De 
organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie 
richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid 
kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in 
Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op 
kerkinactie.nl/griekenland. 
 
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw 
betrokkenheid. 
 
 
 
GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN DECEMBER 
 
In tegenstelling tot wat eerder is vermeld, wordt de komende gezamenlijke maaltijd NIET 
gehouden op vrijdag 26 november maar op 
 
 
                              VRIJDAG  3 DECEMBER 
 
 
Op het menu staan:  STAMPPOTTEN 
 
Ons Kookteam maakt dan weer de  overbekende smaakvolle stampotten. 
HUTSPOT- stamppot (ook vegetarisch) 
ZUURKOOL – stamppot 
BOERENKOOL – stamppot 
Uiteraard met de traditionele ROOKWORST en het TOETJE 
 
Het Klokhuis is open om 17.15 uur 
Aanvang maaltijd  18.00 uur 
Kosten € 4,00 per persoon 
 
Opgeven voor maandag 29 november bij: 
Piet Paauw 06-46213112  pjmpaauw@gmail.com 
Jan Rinsma 0527-25206  rinsma8317@hetnet.nl 
 
Deelname alleen mogelijk met Corona toegangsbewijs –  
(QR code of vaccinatiebewijs/c.q. negatieve coronatest) 
 
De wintersoepen maaltijd wordt gehouden op: 
 
                        Vrijdag 14 januari 2022 
 
Hiervoor kunt u zich, gelijktijdig met de stamppotmaaltijd, opgeven. 
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP

Beste Kraggenburgers,

In onderstaand verhaal nemen Leutharius en Nick u mee in 
wat er allemaal gebeurt in groep 5 en 6 op hun basisschool in 
ons dorp. Bent u ook nieuwsgierig naar wat ze allemaal doen 
in en op school? Veel leesplezier.

Wat we doen in groep 5/6 op de Fladderiep?
We hadden Grip maar daarvan hadden we maar zes weken les op  
woensdag. Sommige kinderen hebben pluswerk en andere niet.
Woensdag is het afmaakdag. Sommige kinderen hebben overblijf en andere niet. We hebben 
ook een rekenflat en een woordhuis. We hebben een weektaak waarop je alles bij kan houden. 
Elke dag doen we bijna al ons werk op het tablet. We hebben een eigen laatje om de 
belangrijke spullen in te doen die we gebruiken. Als we iets goed hebben gedaan zet juf een 
streepje en aan het einde van de dag trekt de juf lootjes. En uiteindelijk krijgen we dan als 
beloning een keer bingo. Elke donderdag krijgen we een nieuw maatje waar we mee 
samenwerken en een taakje en een nieuwe weektaak. Met de weektaak kan je alles bij houden 
wat je af hebt en je zet je titels van je boek erop en je moet ook zelf werk plannen. Op 
woensdag maak je op de achterkant een smiley van hoe het ging. Op vrijdag schrijven we op 
de achterkant wat goed ging en wat niet goed ging. We hebben ook schrijven op de maandag 
en dinsdag. We hebben na de pauze altijd stillezen maar op de dinsdag en donderdag hebben 
we Pravoo lezen. En we hebben om de twee weken op de maandag verkeer.

Iedereen heeft een sticker met zijn of haar naam op zijn laatje en op je weektaak, je map, je 
dicteeschrift, je tablet en op je spellingsboek. Om de twee weken op de maandag hebben we 
ook muziek met juf Salomé. We hebben ook boekbesprekingen en spreekbeurten. We oefenen 
de tafels ook. We leggen nu nog even uit wat we met Grip doen. Met Grip leren we nog beter 
alleen en samenwerken. We deden allemaal oefeningen zoals; in je bubbel zitten (een bubbel
is een ding waarbij niemand je kan storen behalve de juf of meester) We hebben ook nog een 
spel bedacht en dat was regenboogtikkertje. Als je dan getikt werd dan moet je als een 
regenboog gaan staan. En we moesten een soort van balanceren. De jongens moesten 
vooraan op een bank en de meisjes op de achterkant van de bank en je mocht de grond niet
aanraken.

Ook moeten we vaak toetsen maken. Geschiedenis is eigenlijk alles van vroeger. Bij 
aardrijkskunde leren we over de boeren en landen. Als we een hoofdstuk uit hebben krijgen we 
een topo toets. Natuur en techniek doen we op de vrijdag. Bij natuur en techniek leren we
over de natuur en over hoe alles in elkaar zit en hoe je iets stevig maakt. We hebben ook een 
soort regels bij spelling. Met Nieuwsbegrip lezen we teksten die in het nieuws zijn. We hebben 
ook de Vogelvlucht gehad. Dan laten we aan de ouders zien wat we gedaan hebben. De 
Kinderboekenweek was ook leuk.
We hopen dat u nu beter weet wat we allemaal in onze groep doen en welke vakken we 
allemaal krijgen op Daltonschool de Fladderiep.

Leutharius en Nick
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Ouderensoos 
“Jongeren van Vroeger”
Secr. Marianne Galama
Finsestraat 21, Kraggenburg
Tel. (0527) – 25 29 33

Kraggenburg, november 2021

Hierbij nodigen wij u uit voor een KERSTBIJEENKOMST, die gehouden wordt voor alle 55-
plussers van Kraggenburg, verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van Vroeger” in 
samenwerking met de Zonnebloem.

Dit samenzijn wordt gehouden op woensdag 22 december 2021 om 11.00 uur in het 
Klokhuis.

Ook dit jaar zal een kerstverhaal verteld worden.

De kerstmiddag zal beginnen met koffie, thee en iets lekkers en een openingswoord door de 
voorzitter.

Om 12.30 uur zal gestart worden met een gezamenlijke feestelijke kerstlunch.

Voor leden van de soos is de kerstmiddag gratis. Niet leden betalen € 12,50 incl. koffie, thee, 
een drankje en de lunch.

Opgave graag vóór 19 december 2021 via onderstaande invulstrook tijdens de soos op 
woensdagmiddag of telefonisch  bij de bestuursleden Piet Koster 25 25 65 of Sietske Huizing 
25 28 51.

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar Piet Koster 25 25 65 of naar Gina Speets 
25 81 82.

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid.
Het Bestuur.

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren vóór 19 december 2021.     

Ondergetekende: NAAM ………………………………………………………………….

Straat en huisnummer …………………………………….komt met één/twee personen.
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HEEL KRAGGENBURG KLAVERJAST 
 
Hallo kaartliefhebbers: 
 
In het kader van het 40-jarig bestaan van Stichting Dorpshuis Kraggenburg zal er vrijdag 26 
november een klaverjasavond voor (oud-)Kraggenburgers georganiseerd worden. 
 
Aanvang 20.00 uur (inschrijven vanaf 19.30). Er zullen 3 boompjes gekaart worden. 
Vanwege het jubileum zal er geen entree geheven worden en je krijgt een bakje koffie of thee 
bij ontvangst! Kom wel op tijd, want vol = vol (maximaal 44 deelnemers).   
 
Graag tot ziens op 26 november!  
 
 
 
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/  
 
Opbouwwerk Carrefour. Voor Kraggenburg maakt Schuscha Huisman als opbouwwerker deel 
uit van het gebiedsteam voor de dorpen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdagochtend. 
E-mail:   schuscha.huisman@carrefour.nu  
Telefoonnummer:  06-83527861  
U kunt ook mailen of bellen naar het kantoor van Carrefour: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur. 
E-mail:   info@carrefour.nu   
Telefoonnummer:  0527-630000 
 
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 
jezelf even niet lukt  
E-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl  
Telefoonnummer:  0527–633911 
Website sociaal loket: https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-

sociaal-loket   
 



KAMPEN
Hanzeplein 15

06 82680949
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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 
19/20-11-2021 St. Genesius Diner toneel Van Saaze  
20-11-2021 STEK Intocht Sinterklaas Zie route 10.00 
20-11-2021 STEK Op bezoek Sinterklaas Het Klokhuis 11.00 
20-11-2021 Bridgeclub ‘Het Klokhuis’ Openbare bridge les Het Klokhuis 13.00 
26-11-2021 Het Klokhuis Klaverjassen Het Klokhuis 19.30 
03-12-2021 Het Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Het Klokhuis 18.00 
11-12-2021 De Zotte Leeuwkes Kerstmarkt De Dam 10.00 
22-12-2021 JVV Kerstbijeenkomst Het Klokhuis 11.00 
29-12-2021 Commissie Dorpsquiz Grote Dorpsquiz Start in Van Saaze 17.00 
01-12-2021 STEK Meet & Eat Sinterklaas Van Saaze 12.30 
05-03-2022 Namens Dorpsbelang Schuurwandeling  19.00 
 




