


STUKJE VAN DE REDACTIE 

Wat was het fijn om iedereen weer bij elkaar te zien in en naast de feesttent. Het was genieten, 

zowel in het publiek als bij de deelnemers. Waar een klein dorp toch groot in kan zijn! Met dat achter 

de rug kunnen we ons weer opmaken voor andere leuke activiteiten, het jubileumjaar voor de 

autocross met als slot de Bökkers, de obstacle run en natuurlijk de zomervakantie. Ga met dit lekkere 

weer lekker fietsen of wandelen, neem het Wubbo’tje en maak een mooie ronde en plof daarna nog 

even op het terras bij Van Saaze. Geniet! Deze week gaan we aan tafel bij…. Angela Goossens. De 

pollepel is even de weg kwijt en verlaat voor het eerst de Stuwwal, maar volgende keer wel het 

recept van Theo Boekee! 

 

 

 

Inleverdata advertenties en tekst voor de Uitkijk 

Advertenties aanleveren Tekst aanleveren Verschijningsdatum 

 18 september 28 september 

 13 november 23 november 
Tekst graag aanleveren in Word bestand en advertenties in PDF, deze sturen naar uitkijkkraggenburg@gmail.com 

 

 
 

Activiteiten  

KALENDER 

    

    
 

 

 

 

 

 

2 Dorpsbelang – Beste dorpsgenoten  Nieuws van STEK 

3 Dorpsbelang - Notulen ALV  20 Aan tafel bij…. Angela Goossens 

7 Dorpsbelang - Rabo ClubSupport actie 21 Sint Genesius 

8 Dorpsbelang – Het pondje  Deelnemers gezocht CPO-Project 

9 Nieuws van FC Kraggenburg 22 Zuiderkrif 

13 Mededeling van bestuur Be Fair 23 Collecteweek MS 

 WEI*blij kofferbak markt 24 Nieuws van de Fladderiep 

14 Obstaclerun Kraggenburg 26 Veerkrag 2021 

15 Autocross Kraggenburg 27 K-City Klokhuis Boulers 

16 Nieuws van het Klokhuis 28 Aanvragen hulp en zorg 

 

 
 

 

Juni 

25 

WEI*blij kofferbak markt 

Zuiderkrib 

 

 

Juli 

2 + 3 

Festival Veerkrag 

Zuiderkrib 

Juli 

9 

Obstakelrun 

Loswal Kraggenburg 

 

 

Juli 

30 

Autocross Kraggenburg 

Autocrossterrein Kraggenburg 

mailto:uitkijkkraggenburg@gmail.com


2 
 

 

 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Secretariaat: Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg 

E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  
 

Beste Kraggenburgers,  
  
Velen gingen mij voor als bestuurslid van Dorpsbelang Kraggenburg en het is nu mijn beurt om deze 
erelijst te verlengen. Sinds half april ben ik bestuurslid en volg daarmee Deborah van Loon op, die het 
bestuur na jaren trouwe dienst heeft verlaten.  
  
Mijn eerste wapenfeit binnen het bestuur was de plantjesdag. De leden van het Dorpsbelang, 
aangevuld met een hand vol enthousiaste vrijwilligers, trokken met een aantal platte wagens door 
het dorp om de mensen te voorzien van kleurrijke bloemetjes voor in de tuin. Als volleerd hoveniers 
deden we pogingen om de medemens te helpen met het plaatsen van de bloemetjes in de 
aangeleverde potten en zelfs hier en daar op de knieën, wroetend in de polderklei. 
Leuk? Jazeker!  
Volgend jaar weer? Dacht het wel! 
  
Naast sociale activiteiten, zoals hierboven genoemd, bestaan er ook een aantal langlopende 
projecten. Neem het pontje in het Voorsterbos, dat recentelijk in bedrijf is gesteld. Overduidelijk een 
project van de lange adem en daar weet Wubbo de Raad wel raad mee. Inmiddels ook door mij 
getest en ik ben onder de indruk, het eindproduct is iets waar men trots op mag zijn. 
Het vaartuig is door plaatselijke zelfstandigen kundig ontworpen en in elkaar gezet en brengt over 
water de lang gekoesterde verbinding tot stand tussen ons Voorsterbos en het Waterloopbos. 
Aangedreven door pure spierkracht kan je hiermee de Zwolse Vaart oversteken in een tijdsbestek 
van hooguit enkele minuten. 
  
Tot slot wil ik toch graag iets kwijt over de feestweek van Kraggenburg. Mensen die mij goed kennen, 
weten dat ik dit plaatselijk evenement een warm hart toedraag. Het is inmiddels zó vanzelfsprekend 
dat wij als dorp zijnde jaarlijks zo’n meerdaags evenement met succes neerzetten, maar we vergeten 
soms te beseffen hoe uniek deze feestweek eigenlijk is. Een feestweek dat kundig gefaciliteerd wordt 
door de Feestcommissie en vol enthousiasme gedragen wordt door de inwoners van Kraggenburg. Al 
ver van tevoren bereiden dorpsgenoten in wijkverband zich gezamenlijk voor op de verschillende 
facetten van dit evenement. En daar zit wat mij betreft het belang van de feestweek van 
Kraggenburg in verstopt. Samen dingen verzinnen, samen dingen maken, samen lachen en soms 
samen ergens van balen (er kan tenslotte maar één de winnaar zijn). Kortom, je buurtgenoten leren 
kennen. Wat mij betreft één van de belangrijkste ingrediënten om een dorp leefbaar te houden en 
om een dorp te laten stralen, zoals Kraggenburg de afgelopen feestweek weer heeft gestraald. 
  
Namens het Dorpsbelang, 
Klaas de Jong 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Kraggenburg, dd. 25 maart 2022. 
 

1. Opening 

Krijn de vicevoorzitter heet iedereen welkom. Speciaal aan; Wethouder Wiemer Haagsma, 
Dorpsbelang Marknesse, Schuscha Huisman van Carrefour. Er zijn meerdere afmeldingen, onder 
andere de IGW’ers en Mercatus, vanwege de jaarvergadering van Ens welke gelijktijdig 
plaatsvindt. 
Krijn startte de vergadering met een betoog over hoe de waarheid altijd ergens in het midden ligt, 
meningsverschillen op social media en de uitdaging om hier op passende wijze op te reageren. 
Krijn gaf aan dat het organiseren van dingen soms langer duurt dan we zouden willen, wij zijn 
ook vrijwilligers en niet overal zo deskundig in als we zouden willen. 
Verder worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd, er is een mooie schuurwandeling 
geweest, vandaag en morgen is het toneel-diner en het carnaval is hoestend en proestend weer 
tot leven gekomen. Feestweek en STEK zijn ook weer druk met alle voorbereidingen en het 
organiseren van een aantal evenementen. Op 2 april wilden we een nieuwkomerbijeenkomst 
organiseren, maar hiervoor waren weinig aanmeldingen. Krijn bedankt nog de vele vrijwilligers, 
die bijdragen aan de leefbaarheid en woonplezier in Kraggenburg en noemt het stuk over 
vrijwilligersverzekeringen in de Uitkijk. De Uitkijk productie krijgt complimenten over nieuwe lay-
out. Als extra agendapunt worden de vluchtelingen in Kraggenburg (vanuit Oekraïne) 
toegevoegd.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 26 maart 2021 * 

Geen bijzonderheden, goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn 2 vragen van (afwezige) bewoners binnengekomen, deze zullen gedurende de 

vergadering beantwoordt worden. 

4. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

5. Jaarverslag secretaris over 2021 * 

Een opmerking vanuit het publiek over het jaarverslag van de secretaris; de laatste 
jaarvergadering was niet op 26 maart bij van Saaze, maar deze was online via Zoom.  
 
De vicevoorzitter benoemd nog nadrukkelijk uit het secretarieel jaarverslag dat wij voor de WBTR 
de statuten moeten wijzigen. Hiervoor zijn wij momenteel druk om een werkboek te maken. 
 

6. Jaarverslag penningmeester over 2021 ** 

De penningmeester benoemd de volgende punten: 
➢ Contributie inkomsten kleine stijging. 

➢ Rabobank donatie onzeker (vroeger 1500, later werd dit 1000), in de toekomst gaan ze 
bepalen hoe het coöperatief dividend uitgekeerd gaat worden. Rabobank steunde altijd 
lokaal, Jules Overmars twijfelt aan de juistheid van de beslissing van de Rabobank. 

➢ Incidentele inkomsten. 
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➢ Stand DOP - gelden, er zit nog € 2000,- in dit potje (DOP: dorps ontwikkelingsplan) 

➢ STEK pietenpakken, 500 euro meer i.v.m. vervangen pietenpakken. 

➢ Plantenbakken dorpsentree, meer geld aan besteed, zijn heel blij met hoe het oogt. 

➢ Balans: klein positief resultaat. 

➢ Rouwkamer: bijdrage Yarden = Dela geworden. Hard aan deze gift moeten trekken. 

➢ Uitkijk heeft € 1200,- euro uitgekeerd aan Dorpsbelang, Befair en FC. 

➢ Feestweek en STEK hebben beide wel activiteiten kunnen organiseren ondanks Corona. 

➢ Vraag uit publiek: “is het mogelijk een deel van het bedrag van de Rouwkamer over te 
boeken naar de Urenmuur?“, hier kunnen we zeker naar kijken. We zijn nog niet zover 
momenteel, eerst even goed bekijken wat het kost. 

 
7. Verslag kascommissie 

Ton van Steen is aanwezig en neemt het woord namens Theo Boekee en hemzelf voor het 
verslag en de conclusie van de kascommissie. 
Decharge verlening bestuur: er zijn geen onregelmatigheden gevonden, zag er keurig uit, 
penningmeester is gedechargeerd voor verslaggeving en het bestuur gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid. 
 

8. Benoeming kascommissie 

Dhr. Theo Boekee blijft nog een jaar en dhr. Sybrand Oud wordt bij deze benoemd. 
 

9. Begroting 2022 ** en vaststellen contributie 
 

➢ Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per 
huishouden. Kosten stijgen, maar er is nog genoeg in kas. 

➢ Rabobank staat er niet in. 

➢ Wellicht dat contributie in de toekomst wel zal stijgen? 

➢ Bijdrage feestcommissie, wij verhogen bedrag naar 2000,- 

➢ Stek begrotingstekort, Wilma v Beekhuizen: begrootte bedrag graag ook aanpassen naar 
2000,- 

➢ Leon vraag: waarom niet contributie stijgen? Gezien overal stijgende kosten. Antwoord 
penningmeester: “We hebben nog een spaarpotje, dus liever daarop interen dan de 
bewoners meer te laten betalen”. 

➢ Begroting is goedgekeurd door alle bezoekers.  

 
10. Bestuursverkiezing  

Krijn de Hamer en Harmen Scholtalbers zijn aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn. 
Krijn blijft nog een volle termijn van 3 jaar, en Harmen blijft zo lang het CPO project loopt. 
Deborah van Loon is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Tanja Bijlsma heeft aangeboden de 
functie secretaris op zich te nemen. 
Voor de ontstane vacature stellen wij voor; Klaas de Jong. Er zijn geen andere mogelijke 
kandidaten gemeld. Klaas stelt zich kort voor. Er is geen bezwaar, welkom in het bestuur Klaas. 
Iemand in het publiek benoemd nog; “vrijwilligers worden niet betaald, het is onbetaalbaar”. 
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Deborah van Loon wordt door voorzitter André Verwer uitgebreid bedankt voor haar inzet, André 
is speciaal hiervoor gekomen, ondanks dat hij nog herstellende is van een zware 
hersenschudding.  
Krijn de Hamer (vicevoorzitter) wordt ook bedankt door André voor zijn inzet als vervangend 
voorzitter de afgelopen 9 maanden. We sluiten dit onderdeel af met een voorstelrondje van alle 
bestuursleden. 
 

11. Lopende projecten 

a) Wonen 

Het verleden leert dat als er sprake is van nieuwbouw er vooraf weinig animo is bij 
Kraggenburgers. Totdat het klaar is, dan zijn er meer Kraggenburgers geïnteresseerd dan er 
woningen beschikbaar zijn. We hebben compensatie voor inschrijfkosten bij Mercatus 
aangeboden aan Kraggenburgers, maar hier weinig reactie op gehad. Momenteel staat de 
woningbehoefte enquête in de uitkijk (van maart 2022) en op de website van de gemeente. Je 
hebt nu de kans je wensen aan te geven, dus grijp deze kans. 
Er is een nieuwe huisvestingswet in de maak; wanneer deze er door komt kunnen wij voor een 
aantal kavels voorrang geven aan Kraggenburgers. Andere bewoners van de NOP kunnen voor 
een volgend gedeelte van de kavels in aanmerking komen. En voor het overige gedeelte komt 
iedereen in aanmerking. 
Als je nu besluit deel te nemen aan het CPO project (met behulp van Droomwonen), dan moeten 
de bestemmingsplannen worden aangepast en dan kun je na een jaar aan de slag. Wubbo wijst 
ons op het sterretje van de kaart in de Powerpoint, dat we dit vooral niet moeten vergeten, want 
hier mag tot 3 hoog worden gebouwd.  
Op woneninnoordoostpolder.nl kun je bekijken welke kavels er weer terug worden gegeven. 
Fase 2 bestemmingsplan moet nog aangepast worden van agrarisch naar wonen. 
Wiemer Haagsma beantwoord een vraag uit het publiek over fraude controle onder loters voor 
kavels. Daar is zeker strenge controle op. 
 

b) Urnenmuur 

Er is een inspraakcommissie gevormd, de wensen zijn geïnventariseerd, alle opties overwogen, 
definitieve locatie is bepaald. We zijn nu bezig met het funderingsplan. Het kost heel veel tijd, we 
gaan gestaag door. Er komen 14 nissen in deze urnenmuur. 
 

c) De Loswal 

Goed nieuws: dinsdag heeft het college van B&W een positief besluit genomen, zij gaan het gat 
dichten. Leader had al eerder ja gezegd, nu heeft college ja gezegd en neemt een klein verlies 
van 14.000 voor haar rekening. Het plan, voor de Loswal omvat: Boulevard met aankleding, 
bietenbrug toegankelijk maken met zitje hekje eromheen, botenhelling aanleggen, doorkijk naar 
de ijsbaan, met nieuw ijsbaan clubgebouw, nieuwe routes door het bos én om de ijsbaan heen, 
opknappen met groen volledige industrieterrein.) Tijdsduur, hopelijk dit jaar! Rocco van de Kar is 
projectleider van de gemeente, en Jordy van der Wal is de uitvoerende projectleider van de 
gemeente. Er komt geen hek omheen, het wordt toegankelijk voor iedereen. Wat kost het en wie 
betaald het? Kosten: gemeenschap kost het vrijwilligersinzet. Gemeente 30+ % stopt er veel 
eigen geld in, Leader (Brussel) voor 30%. Wij stoppen er ontvangen en toegezegde subsidies in. 
Kern met Pit 1500,- ANWB 2500,-. Alles in totaal kost € 460.000. Harry Engels: de gemeente 
gaat het onderhoud doen.  
 

d) Het pontje 

Dit project loopt al vanaf 2012. Het eerste ontwerp van het pontje was met een dakje met 
zonnepanelen. Dit was te duur, en dit is geschrapt. Met lokale ondernemers in overleg gegaan 
voor uitvoering. Steigers zullen in april klaar zijn. Veel onderdelen liggen al klaar, begin mei zal 
de opening van het pontje zijn. Deze zal onbemand zijn en vereist dus geen personeel. Het 
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pontje wordt rolstoeltoegankelijk mét begeleiding. Antwoord op vraag uit publiek: Er kan een 
ambulance bijkomen mocht het noodzakelijk zijn.  
 

e) Dorpsschouw 

Veel over de dorpsschouw staat al vermeld in het secretarieel jaarverslag. Enkele belangrijke 
onderwerpen zijn: 
De stoepen welke telkens opnieuw geopend worden vanwege vervangen waterleidingen. Er zal 
dit jaar ook begonnen worden met de aanleg van glasvezel, dan zullen de stoepen weer geopend 
worden. Het houdt onze aandacht. 
Bloemetje voor José Janse, Deborah zal deze bij haar langs brengen. 
Belangrijk te weten, heb je iets te melden aan de gemeente, maak een MOR melding, melding 
openbare ruimte. Hoe meer mensen ergens een melding van doen hoe sneller de gemeente er 
actie op onderneemt; https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0 
 

f) Pier en Horizon 

Er is enkele keren overleg met Paul de Kort  geweest en met Natuurmonumenten en stichting 
LandArt. Het kunstwerk Pier en Horizon heeft schade opgelopen door de stormen. Het is niet te 
herstellen. Paul de Kort wil de volgende fase ingaan met Pier en Horizon 2.0. Hij wil de pier voor 
een stuk van 20 meter herstellen. Hij wil de jukken voor de zichtlijn vasthouden. De roestvrijstalen 
drijvers gaan eruit, in plaats hiervan wil hij boomstammen neerleggen. Hopelijk komt hiermee het 
beeld van de Kraggen terug.  
De steiger was in het winterseizoen nooit toegankelijk i.v.m. gladheid en veiligheid. Pas na 
herstelling van de steiger zullen de hekken worden verwijderd. Wellicht kan er in het ontwerp 
rekening gehouden worden met gladheid? Hoe gaat er voorkomen worden dat de kraggen weer 
worden losgeslagen en afdrijven? Over wie de kosten betaald, worden nog gesprekken gevoerd. 
 

g) Fietspad Zwartemeerdijk 

De ontwikkelingen betreft ons gewenste fietspad over de Zwartemeerdijk liggen helaas stil. De 
bestuursovereenkomst van gemeente Noordoostpolder met de provincie en waterschap is van 
tafel. Het waterschap gaat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een integrale 
gebiedsontwikkeling van het Zwartemeerdijk gebied waar het fietspad mogelijk een onderdeel 
van uit kan maken. De uitkomsten van dat onderzoek worden eind mei verwacht. 
 

h) MFA 

Dorpsbelang kreeg het verzoek binnen om te kijken of een Multi Functionele Accommodatie een 
optie zou zijn voor Kraggenburg. We zijn dit momenteel aan het inventariseren en onderzoeken. 
 

12. Vluchtelingen (agendapunt later toegevoegd) 

Familie van Oekraïense Dorpsbewoners hebben vluchtelingen opgevangen, zij kwamen met 
vragen bij Dorpsbelang. Molle Stuiver heeft gezorgd dat de kinderen in Emmeloord naar school 
kunnen. De school heeft een actie gedaan door kunst te verkopen, dit heeft 1800 euro 
opgeleverd voor deze gezinnen. Voetbal heeft ook een actie gedaan, dit heeft 300+ euro 
opgeleverd. 
Omzien en Dorpsbelang hebben hier gezamenlijk over vergaderd. Wij als Dorpsbelang kunnen 
hier geen structurele hulp voor bieden, dit laten wij over aan de gemeente. Praktische zaken 
leggen we bij Omzien neer, denk hierbij aan hand en spandiensten. 
 

13. Afsluiting 

Rondvraag: 

a) “Is Dorpsbelang al bezig voor 75 jaar Kraggenburg in 2024?” ja wij zijn op dit moment bezig 
een groep mensen te verzamelen welke hieraan willen deelnemen. Ben of ken jij hiervoor de 
juiste persoon, neem dan contact op met Dorpsbelang.  

https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0
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b) “Komt er aan de Paardenweg een migrantendorp?” Nee, voor nu ligt er een aanvraag voor 
huisvesting van 20 arbeidsmigranten, dit kan niet zomaar opgehoogd worden. 

c) “Weet Dorpsbelang meer over de geruchten over windmolens aan de dijk parallel aan de 
Zwartemeerweg?” Nee hier weet Dorpsbelang niets over. Wiemer Haagsma (gemeente) 
geeft aan dat daar niets zal komen, maar hij kan niet garanderen dat dit nooit zal 
veranderen. 

Om 22:00 sluit de vicevoorzitter de vergadering. 
 

14. Pauze 

15. Gastspreker 

Aan het einde van de vergadering heeft Dhr. R. de Visser van Bureau Vista als gastspreker 
namens gemeente Noordoostpolder e.e.a. vertelt over de gebiedsvisie Waterloopbos – 
Voorsterbos en het gebied rond het NLR. 
 
 
Deborah van Loon, afgetreden secretaris Dorpsbelang Kraggenburg 

 
 
*  De notulen van de ALV van vorig jaar en het secretarieel jaarverslag zijn in de uitkijk van 
Maart 2022 gepubliceerd, en tevens op kraggenburg.nl → Dorpsbelang → (jaar)vergaderingen. 
** De financiële stukken lagen ter inzage tijdens de jaarvergadering. 

 

 

 

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 

 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg heeft zich ingeschreven voor de Rabo ClubSupport actie; dus 

stem op ons! Stemmen kan van 5 tot en met 28 september.  

 

Het doel van de Rabobank met deze actie is het sterker en toekomstbestendiger maken van clubs. 

Met Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning biedt de Rabobank samen met NOC*NSF en LKCA 

ondersteuning op maat om samen ambities waar te maken. Bij de inschrijving voor Rabo ClubSupport 

geven clubs aan waaraan ze de financiële steun besteden.  

 

Dorpsbelang vindt het belangrijk om haar bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie 

van het dorp. Dit doen we door bijvoorbeeld initiatieven als de Schuurwandeling en Obstakelrun 

financieel te ondersteunen. Voor Kraggenburg, een van de kleinere groendorpen, is de 

saamenhorigheid ontzettend belangrijk. Activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zullen jong 

en oud, oorspronkelijke bewoners van Kraggenburg én de nieuwkomers met elkaar verbinden.  

 

U kunt stemmen op Dorpsbelang Kraggenburg als u lid bent van de Rabobank.  

 

Meer informatie over deze actie is te vinden op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport Wij 

gaan u uiteraard via sociale media nog herinneren om op ons te stemmen.  

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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HET PONTJE 

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Het pontje die het Waterloopbos en Voorsterbos met elkaar 

verbindt ligt in de vaart. Er komen diverse foto’s en video’s voorbij op social media waar te zien is dat 

mensen hier graag gebruik van maken. Met recht een succes! Om het geheel af te maken worden er 

straks door Natuurmonumenten nog bankjes geplaatst om even bij te komen van de oversteek en 

van het uitzicht te kunnen genieten.  

 

Het pontje was echt een 

project van de lange adem. In 

het Dorpsontwikkelingsplan 

van 2012-2015 werd deze 

verbinding tussen de beide 

bossen al opgenomen. In het 

voortraject is er nog 

gesproken over een brug om 

de verbinding te realiseren, 

maar uiteindelijk is het in de 

vorm van een pontje 

gegoten.  

 

En dan begint het traject van 

het uitwerken van de 

plannen, het toetsen van de 

haalbaarheid hiervan, offertes aanvragen, subsidie aanvragen.  De afgelopen jaren werd er in onze 

jaarvergadering aandacht besteedt aan de voortgang hiervan. Ondanks dat er ook de nodige 

tegenslagen te verwerken waren bleven we gezamenlijk de spreekwoordelijke kar trekken om de 

aanleg van het pontje te realiseren.  

In december 2021 werd door de Provincie Flevoland de vergunning verleend en  vervolgens vonden  
in januari 2022 de formele aanbestedingen aan Macon/Noordeloos voor het pontje en aan Firma A. 
de Jonge in Sint Janskooster voor beide aanlegsteigers plaats.  
 
Op 31 mei vond de starthandeling plaats welke is verricht door Gedeputeerde Harold Hofstra, (oud-) 
wethouder Hans Wijnants, gebiedsmanager Philip Makkink van Natuurmonumenten en Wubbo de 
Raad namens Dorpsbelang Kraggenburg. Zij maakten als eersten de overtocht heen en terug in de 
Zwolse Vaart.  
 
In de toespraken werd het lange traject genoemd en de samenwerking tussen de diverse 
organisaties. Dat zijn Dorpsbelang Kraggenburg, de provincie, de gemeente en Natuurmonumenten.  
 
Alle sprekers concludeerden dat we met zijn allen trots mogen zijn op dit pontje, op deze verbinding. 
Een mooie aanvulling op de recratieve voorzieningen in Kraggenburg. 
 
Het pontje heeft de naam 't Wub-bootje gekregen als dank aan Wubbo de Raad voor zijn inzet en 
kartrekker om dit project te realiseren. 
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NIEUWS VAN DE FC 

Beste allemaal, 

 

Het seizoen zit er weer op. Wederom een bewogen jaar, corona en alles wat er bij hoort.  

 

We hebben ons staande gehouden, hoe moeilijk dat soms ook was. We kijken vooruit, op naar een 

nieuw seizoen. Op naar een nieuw verlicht trainingsveld (trots op), op naar nieuwe trainingen en 

wedstrijden, op naar nieuwe plezierige sportieve dagen op de Brem. Op naar een vernieuwde 

kantine en kleedkamers (daar worden plannen voor gemaakt), jullie horen van ons. Maar dat alles 

kunnen wij niet alleen. Jullie als leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en alle anderen die zich op 

wat voor manier dan ook hebben ingezet, hartelijk dank! Ook het komende jaar rekenen wij weer op 

jullie inzet en inbreng. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers, weet jij iemand of ben jij iemand 

waar wij nog niet aan gedacht hebben, neem dan contact op met Harold (06-22603770). 

 

Hieronder de verslagen van de dames, de jeugd en de senioren. Wij zijn trots op onze club! 

 

Groet van de voorzitter, 

Harold van Beekhuizen 

 

Het seizoen van FCK VR1 

Ook de dames hebben er weer een seizoen opzitten. Een seizoen met hele mooie en goede 

wedstrijden maar ook met wedstrijden die we liever snel vergeten. We begonnen eind september in 

een ‘competitie’ met drie andere teams. Blokzijl VR1, SC Emmeloord VR1 en VENO VR1. Helaas werd 

er deze seizoenshelft vooral veel verloren. Maar we hebben wel veel geleerd én veel plezier gehad. 

Met als absoluut hoogtepunt de thuiswedstrijd op De Brem. Op vrijdag 15 oktober konden wij, nadat 

er verlichting voor ons geregeld 

was, thuis spelen. De tweede 

seizoenshelft gingen we van start 

met vier andere teams in de 

‘competitie’. Naast de eerder 

genoemde teams deed ook 

VHK/SVBS’77 VR 1 mee. Wij 

hadden tijdens de winterperiode 

gewoon doorgetraind en dat was 

te merken want we begonnen 

steeds meer wedstrijden te 

winnen. Helaas zijn we onze vorm 

tegen het einde van het seizoen 

weer een beetje kwijt geraakt en 

hebben we het seizoen, wederom 

thuis op De Brem, af moeten sluiten met verlies. De tegenstanders zijn nog net een maatje te groot. 

Maar we zijn trots op wat we dit seizoen hebben laten zien en zijn uiteindelijk als 3e geëindigd. 

Inmiddels telt ons damesteam maar liefst achttien dames. Helaas waren er ook dames die dit seizoen 

afscheid genomen hebben. Maar gelukkig zijn er ook weer dames enthousiast geworden en hebben 

zich juist aangemeld. Alyssa Schra, Yael Brouwer, Maartje Houter, Shalwin Roelofsen en Esri Roossien  

welkom bij het gezelligste damesteam van de polder! We trainen op woensdag- en vrijdagavond 

onder leiding van Kees Tadema en Paul de la Vieter. Namens het hele team, bedankt mannen!  
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Voetbalteam Jo8 is een succes!  

Na de zomervakantie is er een nieuwe groep binnen de jeugd Kraggenburg en Ens opgezet. De 

jongens geboren in 2014, en  2 meiden geboren in 2015 vormt samen het team jo8. Er werd een 

nieuwe trainer gevraagd, en deze ging vervolgens met de spelers aan de slag.  

30 oktober stond de eerste wedstrijd op de planning, deze hadden we helaas verloren, maar het was 

een mooie ervaring. Helaas bracht corona ook bij ons roet in het eten en werden wedstrijden en 

trainingen afgelast. Gelukkig mochten we eind januari weer beginnen met de trainingen en 

wedstrijden. Uiteindelijk mochten we van de 15 wedstrijden, 9 keer winnen.  

Ons team werd goed vertegenwoordigd op het oranje festival wat in Ens gehouden werd. Alle 

basisschoolkinderen mochten hier aan mee doen, het was een geslaagde en zonnige dag.  

In de afsluiting van het voetbalseizoen werd het 10 dorpen toernooi gehouden, dit keer bij de 

Flevoboys in Emmeloord. Met 2 keer gelijkspel, en 2 keer gewonnen, verloren de spelers in de 

kwartfinale, na verlenging en penalty's. Toch gingen we met een mooie vierde plek naar huis. Er staat 

nog een uitje op de planning wat door deze spelers dik verdiend is. We hebben toppers in dit team. 

Mocht uw zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter, neefje of nichtje, buurkinderen enthousiast 

worden door dit bericht: 

Na de zomervakantie trainen we op maandagavond van 18:00 tot 19:00 in Ens en op 

woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 in Kraggenburg. 

 

Groetjes van Jo8 Ens en Kraggenburg. 

 

Doet FC Kraggenburg 1 zichzelf tekort? 

Het eerste elftal heeft het afgelopen seizoen lang meegedraaid in de bovenste regionen van de 4e 

klasse. Men begon goed en stond na de eerste periode op een derde plek op 5 punten afstand van de 

nummer 1. Helaas door een gelijkspel bij Zandhuizen liepen ze net een periode mis, wat recht gaf op 

promotie/degradatie wedstrijden. Door corona werd de winsterstop vroegtijdig ingelast. In deze 

periode heeft de Arnold Roossien, hoofdtrainer van FC Kraggenburg, met verschillende creatieve 

oplossingen zijn spelers in beweging gehouden. Er werd een aantal weken in 2-tallen getraind of in 

kleinere groepjes oefeningen gedaan. Door toch in beweging te blijven en het balletje te blijven 

raken hoopte Kraggenburg straks een streepje voor te hebben op zijn tegenstanders.  

Toch mocht dit niet baten en werd er in de eerste 3 wedstrijden na de winterstop niet gewonnen. De 

strijd om mogelijk kampioenschap en de tweede periode was opgegeven en alleen via het behalen 

van de derde periode kon Kraggenburg nog een poging doen om te promoveren naar de 3e klasse. 

Helaas zat het geluk ook in de 3e periode niet aan de zijde van FC Kraggenburg. Met slechts 2 

overwinningen uit 9 wedstrijden had Kraggenburg nergens recht op en ging het seizoen 2021-2022 

als een nachtkaars uit. Uiteindelijk werd er op de laatste speeldag met Pinksteren nog een gezellige 

seizoenafsluiting gehouden op de Brem. Het weer hield nog wel wat te wensen over.  

Echter wisten de mannen van Roossien nog eenmaal de mouwen op te stropen voor een klinkende 7-

1 overwinning en kon Kraggenburg met een overwinning op zak afscheid nemen van Niels Brands 

(volgend jaar SC Emmeloord) en Bert Boddema (volgend jaar keeperstrainer Volendam). Volgend jaar 

komt de selectie van FC Kraggenburg onder leiding van Arnold Roossien wederom uit in de 4e klasse 

op zondag. Graag zien we u dan weer langs de lijn, maar voor nu eerst een fijne zomerstop gewenst! 

 

Het seizoen van FC Kraggenburg 2 

Een voetbal seizoen met vele ups en downs voor het tweede van FC Kraggenburg. Een nieuw team 

werd geformeerd met de doorstroming van vele A-junioren werd er een mix gemaakt van jeugdig 

talent en ervaren jongens die al aantal jaren actief zijn in de senioren. 
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Na een stroeve start in de competitie waarbij er weinig gewonnen werd, was het tot de winterstop 

echt ploeteren om de punten binnen te harken ging het na de winterstop een stuk voortvarender. Bij 

de winterstop stond het 2de in de onderste regionen met zeven punten. Dit had mede te maken met 

het wennen aan elkaar, maar ook corona had daar zeker zijn invloed op. Iedere week in een andere 

samenstelling is lastig voetballen. Na de winterstop werd er echter een andere lijn ingezet qua 

voetbal en instelling. Niet alles ging gelijk goed, maar er werden vele wedstrijden ineens gewonnen. 

Met uiteindelijk zelfs 10 wedstrijden op rij ongeslagen, waardoor het 2de op een verdienstelijke 4de 

plek is geëindigd op de ranglijst. 

Voor het eerst in jaren deed het 2de mee aan de bekercompetitie. Dit werd al gauw de belangrijkste 

competitie voor het 2de en misschien zat er echt iets bijzonders aan te komen. Er werden teams 

verslagen die een klasse hoger speelde en het geloof in iets moois was er zeker. Helaas mocht het 

niet zover komen. Het elftal was helemaal klaar voor de kwartfinale die al groot in de agenda stond 

bij de meeste spelers, maar ja daar kwam het corona virus weer om de hoek. De beker werd per 

direct stilgelegd en niet uitgespeeld. Heel spijtig, want bij de vraag aan de jongens van het 2de of we 

die gingen winnen was het een 100% ja. 

Volgend seizoen hopen wij met dezelfde selectie ook weer leuk mee te voetballen in de competitie 

en wellicht zit er weer menig beker kraker bij. 

 

Het Seizoen van FC Kraggenburg 3 

Op zondag 12 september zijn de ballen zijn weer opgepompt, de shirts gestreken, en de messen 

geslepen. De 1e horde die genomen moet worden is Blankenham uit, achteraf een kleine horde want 

met drie punten in de tas, acht prachtige doelpunten, en een enthousiasme boven de 10, keren we 

terug richting Kraggenburg.  

 

Diverse winst maar ook enige verliespartijen volgen elkaar in rap tempo op. De aanwinst van Leo 

langs de zijlijn begint zijn vruchten af te werpen waardoor de meeste partijen in winst worden 

omgezet. Zelfs als grootmeester en hoofdcoach Jaap niet aanwezig is weet Leo het team meerdere 

malen naar de overwinning te leiden.  

 

“Hou het simpel” is het motto van het seizoen en bevat veel meer inhoud dan de drie woorden doen 

lijken.  

 

Zelfs Veno de topfavoriet van het seizoen wordt op 31 oktober met drie doelpunten verschil 

verslagen. De topspits van Veno waar de groep omheen gebouwd is, werd totaal zoek gespeeld en 

uitgeschakeld door op dat moment nog iets te zware en nieuwe aanwinst Martin Jansen.  Totale 

euforie, een paar pilsjes, en een nog groter groepsgevoel doet zich meester over de groep. 

 

7 november  

Kuinre thuis, de hekkensluiter van de competitie  staat ons te wachten op de groen stralende mat 

van Kraggenburg. Weinig kon er fout gaan , doelpunten zouden er gaan vallen en de 3 punten zouden 

op de Brem blijven. De doelpunten vielen, de drie punten belanden in de tas van Kuinre. 

Onderschatting en een gebrek aan sturing vanuit de leiding viel te verwijten.   

 

Het bier smaakte er niet minder om. 
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12 december:  

Weinig woorden voor nodig, het gevoel zat weer goed, en de leiding weer scherp. Eindstand 

Steenwijkerwold kon huilend richting huis met 12 doelpunten om de oren. De één nog mooier als de 

ander, het was als muziek, met perfecte klanken, noten, en een ritme dat dat klonk als perfectie.  

 

Verschillende wedstrijden volgden elkaar op , uitslagen die vaak in ons voordeel werden omgezet. 

Biertjes, punten en blessures, waaronder Gertjan met een vervelende blessure aan zijn rug, die 

inmiddels niet alleen binnen maar ook buiten het veld van onschatbare waarde blijkt te zijn voor de 

FC. 

 

Ook Marco Klaver viel vroeg uit in het seizoen, maar heeft zich inmiddels herpakt en pakte al snel 

weer de vlag op, om meteen daar waar het kon zijn steen bij te dragen aan het 3e. Inmiddels is ook 

hij weer fit en flaneert weer elke donderdag op het trainingsveld.  

 

Ook de laatste wedstrijd tegen topfavoriet Veno werd wederom gewonnen. De afwezigheid van Jaap 

in combinatie van winst deed her en der vragen oproepen, sommige witte vlaggen kwamen 

tevoorschijn en toe bitterballen op de donderdagavond, deed de witte vlaggen verdwijnen en het 

vertrouwen weer stijgen.  

 

De laatste wedstrijd van het seizoen was een feit , 42 punten, 114 doelpunten, 228 bitterballen, en 

plus minus 300 liter bier verder stond de laatste uitdaging van het seizoen nog te wachten. 

 

De wedstrijd tegen het 2e van de FC als afsluiter van het seizoen stond nog in het verschiet.  

 

11 uur aftrap op een zon overgoten Brem met nog hier en daar een druppel van de neerslag op het 

veld. Zowel het 2e als het 3e begon de wedstrijd vol goede moed. Twee snelle goals van het 2e 

volgde elkaar in rap tempo op, maar haastige spoed is zelden goed. Een eeuwenoud spreekwoord 

wat de routiniers van het 3e als geen ander begrijpen. De kracht, ervaring en veerkracht van het 3e 

deden de wedstrijd kantelen. Na een paar doelpunten van het zeer sterke 3e elftal, zakte het moraal 

van het 2e ver onder gemiddeld, met hier en daar, een paar scherpe passen, strakke looplijnen werd 

het 2e met twee doelpunten verschil huilend teruggestuurd naar de kleedkamers.   

 

We geven ze volgend seizoen een herkansing , maar hebben alvast weer verder vooruitgedacht en 

hebben Pieter van Veen gestrikt om het 3e te versterken op meerdere vlakken.   

 

Alle spelers, vrijwilligers, leden en bestuur, bedankt voor een geweldig seizoen. 

 

Het 3e.   
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MEDEDELING BESTUUR BE FAIR 

De activiteiten bij sportvereniging Be Fair lopen gelukkig allemaal weer zoals 

gebruikelijk. Financieel en sportief gaat het goed, maar om ook in de toekomst in 

Kraggenburg diverse sporten voor onze jeugd en senioren aan te kunnen blijven 

bieden, is er dringend behoefte aan Kraggenburgers die zich hiervoor gemiddeld 

een half uurtje in de week hard willen maken.  

De huidige bestuursleden horen inmiddels bij het spreekwoordelijke meubilair en wij zelf en/of onze 

kinderen zijn al lang niet meer betrokken bij de vereniging als lid. Aan het einde van dit jaar 

vertrekken de penningmeester en voorzitter en volgend jaar zijn de secretaris en overige 

bestuursleden aftredend en niet meer herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een nieuwe groep 

ouders, leden of gewoon betrokken Kraggenburgers die deze bestuurstaken over willen nemen en 

het sporten in Kraggenburg een warm hart toe dragen. Het is echt niet ingewikkeld, kost weinig tijd 

maar is wel noodzakelijk om als vereniging sport te kunnen blijven (en mogen) aanbieden.  

Heb je interesse of wil je weten wat de diverse taken precies inhouden, spreek dan één van de 

huidige bestuursleden aan of stuur een email naar befair.kraggenburg@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Paula Snellink (secretaris) 

Rachel Zwartbol  

Inge van Dijk 

Toine Wullems (penningmeester) 

Joachim de Kruijk (voorzitter) tel. 0651991864 

 

 

 

WEI*BLIJ KOFFERBAK MARKT                       

Kom jutten in de schatkamer en struin je rijk 
 

Op zaterdag 25 Juni van 10.00-16.00 uur is er weer de hippe 

kofferbak WEI*blij op boerderij de Zuiderkrib.  

 

Ook deze keer zijn er weer veel nieuwe standhouders met 

diverse spullen, als vintage, 2e hands kleding maar ook 

handgemaakte producten. De markt heeft een ruime opzet en 

vindt buiten in de wei plaats. Er is een pop-up bar voor koffie & 

taart, ijs of een boerensapje én is er muziek om er een extra 

sfeertje aan te geven. 

 

Denkt u aan contant geld voor al dat leuks op de markt?  

Aanrij route voor auto’s is via de Paardenweg, parkeren uitsluitend in de wei op het erf.  

 

Adres: Zwartemeerweg 62, Kraggenburg (info op: www fb en insta) 

Entree: € 2.50 (t/m 12 jaar gratis) 

mailto:befair.kraggenburg@gmail.com
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KIEK ZE GOAN!  

 

Op 30 juli 2022 vindt alweer het 5-jarig jubileum van 

de Autocross Kraggenburg plaats. Dat gaan we 

natuurlijk groots aanpakken. Hoe? 

 

Dit jaar hebben we weer ruim 120 auto’s in diverse 

klasses en aansluitend is er een feestavond met als 

hoofdact de band BÖKKERS! Dit belooft een hele 

gezellige feestavond te worden. 

 

Voor de kleintjes zijn er springkussens, er is “tractor 

pulling” trekker voor show, er zijn de hele dag door 

spectaculaire showklasses te zien en natuurlijk is het 

één en al gezelligheid! 

 

Wanneer:  Zaterdag 30 juli  

Waar:   Autocrossterrein Kraggenburg (volg 

het geluid, je komt er vanzelf)  

Hoe laat: Cross start om 10.30 uur  

  Feestavond start 18.00 uur 

Wa kost da: Entree autocross is gratis, entree 

feestavond is slechts € 10,00 

 

Woon je in Kraggenburg? Dan mag jij op deze gezellige dag natuurlijk niet ontbreken op het 

autocrossterrein. Zien we je daar?  

 

Namens de organisatie 

     

 

 

 

 

 

➔ Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijkkraggenburg@gmail.com 
➔ of Leemringweg 26 

 

 

 

mailto:uitkijkkraggenburg@gmail.com
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

De hele zomer open 

De zomer komt eraan, en dat betekent dat heel veel activiteiten op een lager pitje komen te staan. 

Ook in het Klokhuis zullen er minder activiteiten plaatsvinden, maar we blijven wel gewoon open 

voor iedereen die met zijn/haar groep of club gebruik wil maken van onze ruimtes. 

 

Nieuwe beheerder per 1 september 

Op 1 september a.s. is onze Abel van der Zwaag maar liefst 10 jaar lang beheerder van het Klokhuis 

geweest. Dat is voor hem een mooi moment om zijn beheerderstaak te beëindigen en over te dragen 

aan een opvolger. Wij zijn Abel zeer dankbaar dat hij al die jaren klaar stond voor ons dorpshuis, en 

ervoor zorgde dat de inkopen werden gedaan, de afspraken werden bijgehouden, de roosters 

werden gemaakt voor de vrijwilligers en hen ook met raad en daad bijstond. Regelmatig stond hij ook 

zelf achter de bar. Gelukkig blijft hij zelf als vrijwilliger beschikbaar voor bardiensten, dus we blijven 

hem nog regelmatig zien. Binnenkort zullen we op passende wijze afscheid van hem nemen. 

Gelukkig hebben we een goede opvolger voor Abel gevonden. Molle Stuiver wordt per 1 september 

onze nieuwe beheerder. Molle heeft al vele vrijwillige uurtjes doorgebracht in het Klokhuis (samen 

met Ria overigens), dus hij kent het reilen en zeilen, en weet waar hij aan begint. Vanaf die datum 

kunt u hem telefonisch of per email bereiken voor het maken van afspraken: 06-23058134 

of  molle_stuiver@hotmail.com 

 

Welkom nieuwe barvrijwilligers 

In de vorige Uitkijk deden we een oproep voor nieuwe barvrijwilligers. Wij zijn heel blij dat we twee 

nieuwe mensen kunnen verwelkomen en wensen Hetty van de Ven en Trudy van Roekel veel succes! 

 

Tot ziens in het Klokhuis! 

Erna Balk 

 
 

NIEUWS VAN STEK 

 

Leeuwenronde 

Wij kijken terug op een mooie Leeuwenronde. Eindelijk mochten de lopers 

weer in de startblokken om een route van 4, 6, 11 of 21 kilometer te lopen. 

Met een nieuw tijdsregistratiesysteem van BEesports en de inzet van heel veel 

vrijwilligers is alles goed verlopen. 

 

Wij zijn heel erg blij met de mensen die ons hebben geholpen met dit evenement! Dank aan de 

inschrijfdames, de verkeersregelaars, de fietsers, de waterposten en degene die de route hebben 

uitgezet en natuurlijk Van Saaze voor de gastvrijheid. 

 

Hierbij nog de uitslagen van de meer dan honderd deelnemers: 

 

 

 

 

 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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Uitslagen Leeuwenronde   
Kraggenburg - Vrijdag 13 mei 2022  
    
J8-15, 4 KILOMETER     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Lucas Koets Emmeloord 21:42 

    
MAN, 6 KILOMETER     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Jan Sinke Urk 20:39 

2 Gert Jan Snel Hasselt 22:38 

3 Wouter Stehouwer Dronten 23:01 

4 Peter Iepsma Marknesse 23:01 

5 Bento Maljaars Kraggenburg 25:10 

6 Danie van Eijnsbergen Hasselt 26:31 

7 Sjirk Dotinga Vollenhove 27:22 

8 Jan-Egge van Dijken Hasselt 29:00 

9 Alex Slimmen Vollenhove 29:58 

10 Pieter van der Veen Kraggenburg 31:22 

11 Jan hendrik van Dokkum Urk 31:28 

12 Rinke de Boer Urk 31:33 

13 Sem Bremer Kraggenburg 31:39 

14 Rinke Oost Urk 31:55 

15 Serge Bakker Emmeloord 33:13 

16 Marien Boersma Emmeloord 34:47 

17 Eize-Fokke van den Berg Urk 35:52 

18 Timothy Waalewijn Kraggenburg 40:10 

    
VROUW, 6 KILOMETER     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Manon Snellink Kraggenburg 29:56 

2 Jantine Linde Emmeloord 30:17 

3 Roelien Boersma Emmeloord 32:20 

4 Sabine Brands Kraggenburg 33:33 

5 Annemieke Doornbos Emmeloord 34:18 

6 Jeanette Holtslag Rutten 37:18 

7 Ina Sweep Lelystad 37:18 

8 Emke Douma Marknesse 40:57 

9 Lydia de Wagt Marknesse 42:32 

10 Chantal Riemersma Emmeloord 44:04 

11 Manuela Klijnstra Kraggenburg 45:31 

    
MAN, 11 KILOMETER     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Daniel Klappe Marknesse 39:07 

2 Fokke Snoek Urk 41:07 
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3 Nick Ruijter Ens 42:50 

4 Gerben Fransen Bant 43:23 

5 Anjo Simonse Emmeloord 43:25 

6 Jaap Vermaas Marknesse 46:02 

7 Hans Hendrickx Espel 46:44 

8 René Vernooij Emmeloord 46:52 

9 Jos Ruijter Ens 48:27 

10 Rob Kruis Emmeloord 48:38 

11 Olaf van Campen Emmeloord 48:54 

12 Arjen Broeink Ens 49:18 

13 Jan Jongman  49:19 

14 Jan Ruijter Ens 49:24 

15 Robert van Loenen Emmeloord 49:27 

16 Harold Oeverhaus Emmeloord 50:18 

17 Marko de Vos Emmeloord 50:59 

18 Gabry Vlot Bant 51:13 

19 Martin de Jongh Emmeloord 51:43 

20 Daan Lambers Biddinghuizen 51:50 

21 Gert Koets Emmeloord 52:14 

22 Wim Kok Swifterbant 52:40 

23 Willem de Vries Urk 53:20 

24 Jacob Baak Urk 53:20 

25 Jack Tabak Tollebeek 53:26 

26 Edwin Schrotenboer Emmeloord 54:39 

27 Corne Doggen Ens 54:42 

28 Karel Kooij Swifterbant 55:15 

29 Jeroen Paauw Kraggenburg 56:18 

30 Dimitri ten Klooster Emmeloord 57:04 

31 Paul Benjamins Emmeloord 1:00:19 

32 Bennie Jansen Marknesse 1:00:24 

33 Siewert de Jong Emmeloord 1:00:39 

34 Klaas Doornbos Emmeloord 1:01:11 

35 Hans Vis Emmeloord 1:01:58 

36 Marien van Staalduine Swifterbant 1:02:02 

37 Wigle Tuinenga Nagele 1:02:07 

38 Anton Dekker Dronten 1:02:34 

39 Ray Hensen Dronten 1:02:34 

40 Dirk Slimmen Vollenhove 1:03:08 

41 Klaas Jan Louw Sint Jansklooster 1:05:09 

42 Henk van Haaster Kraggenburg 1:10:26 

    
VROUW, 11 KILOMETER     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Dinie Ras Urk 49:18 

2 Jantina Loosman Urk 49:18 

3 Afke Kruis Emmeloord 52:41 
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4 Jaqueline Koets Emmeloord 53:05 

5 Jasmijn Maljaars Kraggenburg 54:38 

6 Marianne Sloots Emmeloord 54:41 

7 Ankie Kooij Swifterbant 58:21 

8 Henriëtte Dekker Dronten 1:02:34 

9 Karin Ruijter Ens 1:03:35 

10 Thialda van Ginkel Ens 1:03:35 

11 Carlien Hendrickx  1:08:17 

12 Hetty Langebeeke Luttelgeest 1:17:32 

13 Daphne Wijnbelt Emmeloord 1:17:32 

    
MAN, 1/2 MARATHON     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Rene Bremer Amersfoort 1:17:44 

2 Manfred Scheibe Marknesse 1:37:30 

3 Rik de Graaf Lemmer 1:37:53 

4 Lucas Rustenburg Urk 1:41:35 

5 Marco van Diepen Zwolle 1:41:42 

6 Wout van Keulen Kraggenburg 1:44:46 

7 Richard Heemskerk Emmeloord 1:46:19 

8 Erik Hekhuizen Wilsum 1:48:13 

9 Peter Knoppert Emmeloord 1:48:15 

10 Michel van Hout Emmeloord 1:51:39 

11 Pieter Kuyper Urk 1:54:33 

12 Addy Peters Marknesse 1:56:57 

    
VROUW, 1/2 MARATHON     

Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Netto 

1 Gerdi Wicherson Emmeloord 1:44:59 

2 José Stuivenvolt Emmeloord 1:54:58 

3 Jolien Scholtens Kraggenburg 1:56:03 

4 Anouk Hagen Emmeloord 2:01:56 

5 Marianne Kuijper Urk 2:01:55 

Wij gaan nu eerst even van de zomer genieten en komen weer terug met onze vakantieactiviteit in de laatste 

week van de zomervakantie. 

 

Voor in de agenda: 

 

Vakantieactiviteiten woensdag 24 augustus 

Seniorenactiviteit woensdag 26 oktober  

Intocht Sinterklaas zaterdag 19 november 

 

Fijne zomer namens Stek Kraggenburg 

 

Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols, Henriette Huls en Wilma van 

Beekhuizen 

 



20 
 

 

 

Ingrediënten:  

500 gram gehakt grote ui 

1 teentje knoflook abrikozen jam 

theelepel peper afgebakken kaiserbroodje of ander bolletje 

theelepel paprika kruiden boter 

wat gedroogde of verse peterselie  
 
 

 

Het BBQ seizoen is weer begonnen, of eigenlijk is die term natuurlijk geheel achterhaald. Het hele 

jaar door kan die BBQ uit de schuur en al helemaal met dit verrukkelijke recept. Vanaf nu eet je nooit 

meer een simpele hamburger maar maak je voortaan deze burgers.  

 

Ik houd helemaal niet van koken, maar als het koken zich verplaatst naar buiten, en dan omringt met 

vrienden en een lekker drankje, dan maak ik daar graag een uitzondering voor.  

 

Dit recept maak je het best op een kolenBBQ, maar kan natuurlijk ook op je gasbbq en in uiterste 

nood kan het in de koekenpan op het fornuis. 

 

1. Meng het gehakt met de knoflook en kruiden en verdeel het in 3 a 4 stukken (afhankelijk hoe 

groot je de hamburgers wil maken (let op, ze krimpen in formaat tijdens het bakken). 

2. Maak van elk stuk 2 dunne hamburgers. Tussen deze hamburgers leg je het kaas en zorg dat 

de randjes vrij zijn van kaas zodat het vlees aan de randje. aan elkaar ‘plakt’. Doe dit met elk 

stuk zodat je in totaal 3 of 4 dikke hamburgers hebt.  

3. Bereid intussen de BBQ voor met de helft kolen.  

4. Snij de ui grof. 

5. Neem een pannetje (geschikt voor de bbq, of bereid dit op het fornuis) en bak het ui met 

ruim boter, tot ze doorzichtig zijn. Doe nu wat flinke scheppen jam erbij, en voeg wat peper 

en zout toe. De saus is klaar als het geprutteld heeft.  

6. Leg nu de hamburgers boven de kolen, op het hete gedeelte van de bbq. Als de hamburger 

los komt van het rooster keer je hem om en als de hamburger rondom mooi bruin is, is het 

klaar.  

7. Bouw je hamburger nu in elkaar en smullen maar!  
 

EET SMAKELIJK! Ik geef de pollepel door aan Theo Boekee! 

Angela Goossens 

Recept: GEVULDE HAMBURGERS MET UI/ ABRIKOZENSAUS 

 

Voor 4 personen 
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TONEELVERENIGING SINT GENESIUS. 

Vind je toneelspelen leuk? Word dan lid van Sint Genesius. 

Wat doen we? In ieder geval 2 x per jaar (eind maart en eind november) een toneelstuk in Saaze! 

Maar we doen ook graag mee met het eenakterfestival of voeren een sprookje op voor basisscholen 

in de Noordoostpolder. Zo nu en dan organiseren we een groot stuk in de buitenlucht.  

 

Genre? Alles! Klucht en blijspel, thriller, serieus stuk, eenakters, sprookjes. We kunnen en doen alles, 

in samenspraak met de leden en er ontstaat altijd iets moois. 

 

Wat kost het? Contributie: voor 17,50 per jaar ben je lid. 

 

Voor wie? Iedereen van 16 jaar en ouder is welkom. 

 

Geen toneelkriebels maar wel creatief, je kunt ook komen regisseren of helpen bij schminken, toneel 

bouwen, kleding en attributen verzorgen. Voel je welkom om bij onze vereniging te komen.  

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website sintgenesius.kraggenburg.nl en/of neem contact op 

met een van de bestuursleden via sintgenesius@live.nl. 

 

 

 

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR CPO-PROJECT 

De gemeente NOP heeft voor de toekomstige bouwlocatie fase 2 (2,7 ha groot) ruimte ingepland 

voor een CPO-project van ca. 20 woningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

en is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever 

zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Gebruikelijk is om dit te doen onder begeleiding van een 

deskundig adviesbureau. 

Na oprichting van een vereniging en inventarisatie van alle wensen en budgetten kies je gezamenlijk 

voor een architect en aannemer(s). 

 

Wat is er nu mooier dan zelf te beslissen over de kavelgrootte en te bepalen hoe je huis er uit komt 

te zien qua grootte, bouwmateriaal, indeling, afwerking en inrichting? Inbreng van eigen 

werkzaamheden is mogelijk in overleg met de aannemer. Je bent eigenlijk projectontwikkelaar van je 

eigen huis en mede door de lage grondprijs ben je nog goedkoper uit ook! 

Zijn er ook nadelen? Jazeker, het kost tijd, het hele CPO-project duurt ca. 2,5 à 3 jaar. Daarnaast vergt 

het van elke deelnemer tijd en energie (maar het kan ook energie geven!) En natuurlijk is er kans op 

conflicten binnen de CPO club, je moet wel bereid zijn om compromissen te sluiten. 

 

Intussen zijn er een vijftal serieuze geïnteresseerden die al een WhatsApp groep hebben. Durf ook jij 

de uitdaging aan? Sluit je dan aan bij onze CPO club in oprichting. 

 

Erik Wiegmink (06-51256596) 

Abel van der Zwaag (06-10312720) 

 

mailto:sintgenesius@live.nl
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Zelf bloemen PLUKTUIN: 

• Geopend van eind juni t/m eind okt (zie fb zuiderkrib) 

• Alle dagen open van 10:00-18:00 (boven de 25 graden mag je voor en na sluit komen) 

• Materiaal is aanwezig; als knipschaar en touw 

• Tip: een emmer met water voor vervoer is handig 

• Bereikbaar via fietspad richting kunstwerk P+H en via het loopbruggetje-blauw hekje 

• Parkeerplaats is aan de weg (P+H) of erf 
 

PLUK WORKSHOPS (Pluk je eigen veldboeket met uitleg, koffie met homemade taart) €22,50 pp 

Data donderdag: 14 Juli van 19.30-21.30 

18 Aug van 19.30-21.30 

1 Sept van 18.30-20.30 

15 Sept van 18.00-20.00 

Data zaterdag:  27 Aug van 10.00-12.00  

10 Sept van 10.00-12.00 

24 Sept van 10.00-12.00 

8 Okt van  10.00-12.00                   Opgeven kan via: info@zuiderkrib.nl 

KOFFIE VAN KEET: 

Op zomerse dagen staat er een koffiemand en koud sap aan de dijk voor passanten ;-) 

De keet aan de weg is geopend met boerenijs en het verhaal van de Zuiderkrib toen het  hier ooit ZEE was……… 

Een heerlijk fietsuitje voor groot en klein, spring op je fiets en kom gezellig aan. 

 

 Boerderij de Zuiderkrib  -  Zwartemeerweg 62 -   8317 PD  -   Kraggenburg   -    T:06-30079199 

 

 

Boerderij de Zuiderkrib 

Bloemen pluk tuin & Koffie van 

Keet 
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COLLECTEWEEK MS 

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS Fonds. 

Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS 

(multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de 

collectant! 

 
MS is zenuwslopend 

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten kent, maakt het 

MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn 

Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere 

levensfase, maar hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. 

 

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe 

ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose 

vier keer per week hard. Momenteel is haar been zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik probeer 

wel veel te wandelen met ondersteuning van een wandelstok of mijn man.” Op 

www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd is 

sinds ze de diagnose MS kregen. 

 

Opbrengst is hard nodig 

Over de ziekte MS is nog veel 

onbekend. Onderzoekers weten 

nog niet waardoor MS 

veroorzaakt wordt en hoe het 

genezen kan worden. Met de 

opbrengst van de collecte 

investeert het MS Fonds onder 

andere in innovatieve 

onderzoeken om betere 

behandelmethoden te kunnen 

vinden. Maar ook coacht zij 

mensen om de kwaliteit van hun 

leven te kunnen verbeteren. Naar 

verwachting zullen zo’n 

10.000 collectanten in hun buurt 

langs de deuren gaan. Daarnaast 

zullen vele honderden online 

gaan collecteren. 

 

Collectant gemist? 

Doneer online via 

www.nationaalmsfonds.nl of 

maak je donatie over op NL 92 

INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale collectebus aan op 

www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren.  

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/faceit
http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.digicollect.nationaalmsfonds.nl/
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 

 

Beste dorpsbewoners, 

 

Het is de gewoonte dat de Fladderiep voor elke Uitkijk een bijdrage levert. Tot 

nu toe was het elke keer één van de groepen die zorgden voor de copy. Voor 

de laatste Uitkijk voor de zomervakantie is het mijn beurt om over het reilen 

en zeilen van de school te schrijven.  

 

Aan het begin van het schooljaar was duidelijk dat we nog steeds rekening moesten houden met 

corona. Veel kinderen, ouders en ook leerkrachten werden geveld door dit virus. Gelukkig hoefden 

we toen geen groepen naar huis te sturen. Het was af en toe flink schuiven met leerkrachten om alle 

groepen bemand te houden. Vanwege een landelijk tekort aan leerkrachten konden we geen beroep 

doen op de invallerspool, deze was helemaal leeg. De geplande kerstviering ging niet door omdat de 

scholen eerder Kerstvakantie kregen.  In de week van 24 januari moesten we helaas besluiten om de 

school een hele week dicht te doen. Het aantal besmettingen op school was dermate hoog dat het 

niet meer verantwoord was om open te blijven. In de laatste week van januari werden 

versoepelingen aangekondigd en langzaam maar zeker gingen we weer terug naar het ‘normaal’. 

Ouders konden weer beperkt in school naar binnen. Vooral voor de jongste kinderen was dit een 

feest. Ze konden eindelijk hun klaslokaal laten zien.  

 

In maart was er dan eindelijk het kunstproject. Alle groepen hadden twee workshops onder leiding 

van een docent van het cultuurbedrijf. In de middenruimte was een atelier gemaakt. Kinderen 

konden naar hartenlust schilderen, kleien en tekenen. Het project werd afgesloten met een 

fantastische expositie van al het gemaakte werk. Wat een kunstenaars hebben we in Kraggenburg. 

Het sluitstuk was een heuse veiling. Tien groepswerken werden geveild en dit leverde een aanzienlijk 

bedrag op voor mensen uit Oekraïne in Kraggenburg. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn.  

 

Op dit moment lijkt het of corona niet bestaat. Alles gaat weer als vanouds. We hebben net het 

schoolreisje en het kamp achter de rug. Voor de kinderen altijd een hoogtepunt in het schooljaar. 

Groep 7-8 maakt zich op voor de afscheidsmusical. Voor de kinderen uit groep 8 zit hun 

basisschooltijd er dan op. Ze kijken er gelukkig naar uit om volgend jaar te beginnen op het 

voortgezet onderwijs. 

 

Nog vijf weken en dan heeft u voorlopig geen last meer van de schoolbel. 

Ik wens iedereen alvast een hele fijne zomer toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne-Marie van Fraeijenhove 
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VEERKRAG 2021 

 

2 en 3 juli is het zover, Festival VeerKrag komt na een succesvolle eerste editie terug. Wousje Schutte 

organiseert voor de tweede keer een festival vol kunst en cultuur. De tweede editie van het festival 

vindt plaats op de Zuiderkrib in Kraggenburg. Zaterdag en zondag kunnen bezoekers genieten van 

verschillende performances uitgevoerd door polderbewoners. 

 

VeerKrag 2021 

In 2021 werd festival VeerKrag voor het 

eerste georganiseerd. Mensen vanuit de 

hele Noordoostpolder, en daarbuiten, 

hebben toen genoten van verschillende 

acts. Het festival startte op oud 

Kraggenburg waar mensen hebben 

gekeken naar zang, dans en theater. Vanaf 

Oud Kraggenburg was er een audio tour 

naar de ZuiderKrib waar het festival zich 

voortzette. Beide dagen waren een groot 

succes en bezoekers hebben vele 

enthousiaste berichten achtergelaten.  

  

Dit jaar nog groter! 

Dit jaar komt VeerKrag nog groter terug. 

Bezoekers kunnen dit jaar performances 

bekijken op het festival hart, en ze kunnen 

twee verschillende routes lopen. Route 

boot bestaat uit verschillende 

performances zoals onder andere het 

klein VrouwenKoor. En route Golf start 

met een audiotour die bezoekers het 

verhaal van de Zuiderzeemeermin 

verteldt. Veel performers van vorig jaar 

komen dit jaar weer terug.  

 

Tickets kunnen besteld worden op www.festivalveerkrag.nl. 

 
 

http://www.festivalveerkrag.nl/
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       K-CITY KLOKHUIS BOULERS 

Op vrijdag 22 april hielden de leerlingen van de Fladderiep weer de 

Koningsspelen. Een van de te kiezen spel-onderdelen was het Jeu de Boules. 

(Pétanque voor de echte Fransozen onder ons…) 

 

 

 

 

 

Acht sportieve jongens en meiden van de 

bovenbouw kwamen hun kunsten laten zien op de 

Jeu de Boules banen bij het Klokhuis. Het weer was 

zonnig, net als ieders humeur en er werd fanatiek 

gestreden om de winst!  

 

 

Deze boys  

hadden de 

werptechniek al  

snel onder 

controle! 

 

De meiden waren trouwens ook erg fanatiek en dat was te merken aan de 

winst! 

 

 

 

Na afloop wilde iedereen natuurlijk (na toestemming)  

op de groepsfoto voor dit nummer van De Uitkijk       

Wil je ook eens komen spelen? Jeu de Boules is 

een spel voor jong en oud en we spelen elke 

donderdagavond vanaf ca 19.00 uur. 

Je hoeft alleen maar jezelf mee te nemen met een 

goed, sportief humeur en een dosis humor! Alle 

materialen, zoals boules-sets, zijn aanwezig.  

Meer weten? Mail jdunsbergen@hotmail.com of 

kom gewoon even langs. We drinken koffie rond 

20.00 uur in het Klokhuis of bij mooi weer op het 

terras. 
 

      Info nodig of vragen? Dan kun je altijd 

terecht bij Henri, Willem, Frans, Hans, Jasper, 

Sanne-Mayke en de andere spelers. 

Tot ziens! 

Hans Dunsbergen (vz) 

mailto:jdunsbergen@hotmail.com
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AANVRAGEN HULP EN ZORG 

De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wilt 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: www.zorggroep-onl.nl 

 

Opbouwwerk Carrefour. Voor Kraggenburg maakt Schuscha Huisman als opbouwwerker deel uit van 

het gebiedsteam voor de dorpen. Haar werkdagen: 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 

Telefoonummer: 0527-633911 

Website sociaal loket: www.noordoospolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-sociaal-loket 

 

COLOFON  

 

Redactie:    Yvonne de Hamer  namens Dorpsbelang 

     Inge van Dijk-Westenbrink namens Be-Fair 

     Vanessa Verbeek  namens FC Kraggenburg 

Penningmeester:   Pieter van der Veen 

Advertenties:    Maarten Batterink 

Typewerk:    Ellen Nieuwenhuizen 

Lay-out advertenties:   Angela Goossens 

Drukwerk:    Multicopy Emmeloord 

Bezorging Kraggenburg:  Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg:  Johan Tadema 

 
 

mailto:Vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
http://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:schuscha.huisman@carrefour.nu
mailto:info@carrefour.nu
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl

