


 

 

STUKJE VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt de vernieuwde uitkijk. Een nieuwe voorkant, een nieuwe rubriek en een nieuwe lay-out, 

verder zullen we gewoon het nieuws uit Kraggenburg met jullie blijven delen. 

In de rubriek “Aan tafel bij…” is het de bedoeling dat elke editie iemand een recept met jullie gaat 

delen en daarna de spreekwoordelijke lepel doorgeeft aan een ander, die daarna weer een nieuw 

recept deelt. Verschillende titels zijn de revue gepasseerd: Van Kraggenburger tot kikkererwt, Heel 

Kraggenburg aan de kook), Heel Kraggenburg kookt. Maar uiteindelijk is het geworden: 

Bij ons aan tafel…. 

In deze Uitkijk zal onze enige echte keukenPRINS Gerben de Hamer aka ‘Prins Hammertime’ een 

heerlijk recept met jullie delen. Reacties hierop kunnen gestuurd worden naar: 

uitkijkkraggenburg@gmail.com, het lijkt ons leuk om enkele reacties in de volgende Uitkijk  te 

plaatsen. Wij wensen jullie veel kookplezier       

 

Inleverdata advertenties en tekst voor de Uitkijk 

Advertenties aanleveren Tekst aanleveren Verschijningsdatum 

 6 maart 16 maart 

 10 april 20 april 

5 juni 12 juni 22 juni 

 18 september 29 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 

3 FC Kraggenburg 

4 Nieuws van De Zotte Leeuwkes 

6 Boswachtersnieuws 

7 Nieuws van STEK 

8 Aan tafel bij… 

10 Schuurwandeling 

11 Nieuws van de Fladderiep 

12 Aanvragen hulp en zorg 

FEB 

12 

Gezwam rond de dam 2.0 

Online live-show 

 

 

FEB 

27 

Activiteit 

De Zotte Leeuwskes 

 

 MAART 

5 

Schuurwandeling 

De route start om 19.30 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Secretariaat: Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg 

E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  

Beste dorpsgenoten, 

Onlangs hebben we besloten om het schrijven van dit stukje van Dorpsbelang te laten rouleren 

tussen de bestuursleden, vandaar dat ik dit nu mag doen. Mijn naam is Krijn de Hamer, ik ben 

fruitteler geweest en ik ben momenteel vicevoorzitter van Dorpsbelang. Het grootste deel van mijn 

leven heb ik aan het Hertenpad in Kraggenburg gewoond. 

De afgelopen periode hadden we weer met beperkingen te maken, waardoor er een aantal dingen 

niet door konden gaan zoals bijvoorbeeld sporten, vergaderingen en koffieochtenden. Helaas moest 

ook de geplande dorpsquiz afgezegd worden en is deze vervangen door een digitale pubquiz.  

Ook de bijeenkomst voor het CPO-project moest helaas digitaal gebeuren. Hierna kwamen er slechts 

2 afmeldingen zodat er voldoende geïnteresseerden zijn om een tweede bijeenkomst te plannen en 

het project van start te laten gaan. Maar mocht u alsnog interesse hebben of straks bij de verloting 

van de nieuwbouwkavels buiten de boot vallen, dan kunt u zich nog steeds opgeven. 

De afgelopen tijd heeft de gemeente meerjarig onderhoud laten uitvoeren in het bos-lint rond het 

dorp. Omdat er veel zieke, ten dode opgeschreven essen verwijderd moesten worden is dit een 

stevige ingreep geweest. Dit riep bij sommige mensen nogal wat emotionele reacties op. Begrijpelijk, 

maar dit groot onderhoud was mede nodig om het gevaar van vallende dode takken voor wandelaars 

te beperken. Ook zijn er bomen verwijderd om de ondergroei weer meer licht te geven. 

De alternatieve nieuwjaarsreceptie kon plotseling ook niet doorgaan zoals gepland en STEK moest in 

allerijl iets nieuws bedenken, waarin ze erg goed geslaagd zijn. Onze complimenten voor STEK. Ook 

de commissie Omzien gefeliciteerd met het bloemetje voor hun goede werken. 

Wat betreft de fietspontverbinding over de Zwolse vaart die het Voorsterbos en het Waterloopbos 

met elkaar verbinden hebben we goed nieuws. De opdrachten voor de bouw zijn in januari getekend. 

De firma A. de Jong uit St. Jansklooster zal de aanlegsteigers maken en de Kraggenburger bedrijven 

Macon en Noordeloos gaan het pontje maken. De pont zal naar verwachting dit voorjaar in de vaart 

genomen worden. 

De voorbereidingen voor andere projecten zoals het opknappen van het gebied rond de Loswal en de 

ijsbaan en de bouw van een urnenmuur gaan rustig door. Gelukkig krijgen we ook nieuwe ideeën van 

Kraggenburgers binnen. Wanneer hier voldoende draagkracht voor is kunnen we deze samen 

oppakken en begeleiden.  

Zoals het er nu naar uit ziet zal er dit jaar gelukkig weer veel meer mogelijk zijn en we kijken dan ook 

vol vertrouwen uit naar dit nieuwe jaar. 

Krijn de Hamer 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Tot ziens op de Brem! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

‘De beuk erin’ met Prins Hammertime der Zotte Leeuwkes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerben de Hamer, alias Prins Hammertime, werd zaterdag 8 januari 2022 tijdens de online 
nieuwjaarsreceptie gepresenteerd als de nieuwe Prins der Zotte Leeuwen. Tijdens een 
speeddate kon Kraggenburg kennismaken met onze nieuwe Prins. Dit jaar wordt hij 
vergezeld door zijn adjudant Vuistje, Jordy van der Ploeg, zijn overige tien raadsleden en zes 
dansmariekes. Prins Hammertime neemt de steek over van prins Pandemie, die afgelopen 
jaar regeerde vanuit thuisquarantaine. 
 
Ook werd er een wisseling van raads- en bestuursleden gepresenteerd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Arno van den Berg draagt zijn steek over aan Joury Spelde. Ook onze 
secretaresse, Hanneke Rasing, heeft dit seizoen haar taken overgedragen. Janick Winter zal 
haar rol als secretaresse gaan invullen. 
 
Arno en Hanneke, bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de Zotte Leeuwkes!  
 
 

 

Prins Hammertime & zijn adjudant Vuistje | bij het traditionele staatsieportret op Oud Kraggenburg 

Foto: Klaas Eissens 



 

 

Deze Uitkijk is een mooi moment om ook even terug te kijken op een geslaagd alternatief 
voor onze traditionele kerstmarkt. Begin december mochten wij als vereniging vele 
huishoudens in en om Kraggenburg weer voorzien van een kerstboom en lekkernijen, zoals 
gerookte zalm en oliebollen. De Raad van Elf is tot diep in de nacht doorgegaan om dit 
ambachtelijk te bereiden. Aan de enthousiaste reacties, hebben we gemerkt dat ze zeker in 
de smaak vielen. 

 

Als vereniging willen we ook stilstaan bij al het werk dat door vele vrijwilligers verzet wordt 
en de (financiële) steun van onze sponsoren, om voor u weer een volledig corona-proof 
carnavalsprogramma samen te stellen. We zijn daar heel erg trots op! Tevens willen we 
iedereen bedanken die tijdens de Rabobank Clubkas Campagne zijn stem heeft uitgebracht! 
 
Ook dit jaar zullen de Zotte Leeuwkes weer met een aantal corona-proof activiteiten komen. 
Zo zullen we op zaterdag 12 februari het Gezwam rond de Dam 2.0 gaan realiseren middels 
een online live-show, waarin we terugblikken op onze prachtige jaren Gezwam rond de Dam 
met oud-deelnemers en juryleden. Ook zal er zondag 27 februari een alternatieve activiteit 
georganiseerd worden voor het hele gezin. Eind januari zal bij u het carnavalsboekje op de 
mat vallen met daarin alle details over ons alternatieve carnavalsprogramma. 
 
Op het moment van het verschijnen van deze Uitkijk en ons carnavalsboekje, zouden we 
inmiddels ingehaald kunnen zijn door de situatie of maatregelen van het RIVM. Uiteraard 
stellen we de gezondheid van een ieder voorop en zullen we onze activiteiten aanpassen 
conform de maatregelen, waar dat nodig is. Houd onze social media kanalen en website in 
de gaten voor de actuele informatie of stel je vraag aan één van onze raadsleden! 

Maar laten we hopen dat we elkaar – gezond en wel – zullen zien in februari! Dan maken we 
er opnieuw, op alternatieve wijze, een feestje van! 

 
Alaaf, Alaaf, Alaaf,  

                   De Zotte Leeuwkes 
 
Lidmaatschap: 
Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid worden van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte 
Leeuwkes’. Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost  
€ 12,50 per jaar.  
 
Stuur een mail vóór 1 februari naar De Zotte Leeuwkes en wij zorgen dat de rest geregeld 
wordt. 
 
Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s en agenda op onze 
website: www.zotteleeuwkes.nl of volg ons via Facebook en Instagram. 
 
 

 #Zotte Leeuwkes  #dezotteleeuwkes  info@zotteleeuwkes.nl 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl


 

 

BOSWACHTERSNIEUWS 

Door boswachter Martine Otten, Natuurmonumenten Flevoland 
 
Restauratie Maasvlaktecentrale  
September 2021 is Natuurmonumenten gestart 
met de restauratie van modelplaats 
Maasvlaktecentrale zodat deze bewaard blijft 
voor de toekomst. Tot half december zag de 
modelplaats er vooral nog uit als een 
bouwplaats. Het afbreken, schoonmaken en 
voorbereiden van de wederopbouw kost veel 
tijd. Nu de aannemer in de opbouwfase zit, gaat 
het ineens heel hard. De muurtjes die tot voor 
kort nog uit afgebrokkelde stenen bestonden, 
staan weer fier overeind, de koelwatervijver is 
weer herkenbaar en de eerste delen van de 
bodembekleding zijn al aangebracht. Mede door het weer lopen de werkzaamheden wel iets uit. De 
modelplaats zal in de loop van 2022 opgeleverd worden.  
De restauratiewerkzaamheden zijn te volgen vanaf het uitkijkpunt in het Waterloopbos en via 
www.natuurmonumenten.nl/indesteigers 
 
Schoonmaken modelplaatsen Waterloopbos 
De andere modelplaatsen die op de nominatie staan om gerestaureerd te worden, zijn de afgelopen 
jaren helemaal overgroeid en bedekt met een dikke laag slib. Wachten met het schoonmaken tot de 
daadwerkelijke restauratie, kan voor meer schade aan de modelplaatsen zorgen. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat deze modelplaatsen herkenbaar blijven voor de bezoekers. De bomen en 
struiken bij Modelplaats Thyborøn zijn daarom door deelnemers aan de natuurwerkdag gesnoeid. 
Met behulp van groter materieel zijn modelplaatsen IJmuiden, De Waterweg en Westervoort de 
afgelopen maanden vrijgemaakt. Daarnaast zijn de zieke essen tussen Maasvlakte en Rotterdam 
omgezaagd en is er alvast een begin gemaakt met modelplaats Noordzeekanaal.   
 
Baggeren aanvoertochten Waterloopbos afgerond 
Het baggeren van de aanvoertochten in het Waterloopbos is afgerond. In de kerstvakantie startte de 
laatste baggersessie en half januari was het daadwerkelijke baggeren gereed. De bagger is weer 
opgeslagen in het baggerdepot aan de Bremweg. Na het inklinken zal het baggerdepot in het 
voorjaar worden ontmanteld zodat we er in de loop van 2022 weer bomen kunnen planten.  
 
Rustgebied voor zeearend 
In het Voorsterbos is een zeearendnest in 
aanbouw ontdekt. Om de vogels niet te 
verstoren, is een deel van het Voorsterbos 
voorlopig niet toegankelijk. Zowel tijdens de 
bouw van het nest als tijdens de broed- en 
opvoedperiode zijn zeearenden zeer gevoelig 
voor verstoring. Om dit paar de kans te geven 
het nest af te maken en tot broeden te komen, 
hebben wij het gebied afgesloten. Voor de door 
dat gebied lopende wandel- en fietsroutes is in 
het bos ter plekke een korte omleidingsroute 
aangegeven. Of het zeearendkoppel het nieuwe nest afmaakt en er uiteindelijk gaat broeden, zal de 



 

 

komende maanden duidelijk moeten worden. Ondanks dat een deel van het bos nu niet toegankelijk 
is, is de kans groot dat je in de nabije omgeving een glimp opvangt van de imposante roofvogels 
wanneer ze overvliegen. 
 

Informatie 

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het Waterloopbos via 

Facebook.com/Waterloopbos.  

 

 

NIEUWS VAN STEK 

Wauw, wat hebben wij veel leuke reacties gehad op onze Online 

nieuwjaarsreceptie. Wij kijken terug op een leuke en geslaagde middag! En ja, 

we zijn geen prachtig zingende nachtegalen, maar wij hebben met plezier het 

lied over Kraggenburg geschreven en gezongen       

Op de valreep hebben wij tussen kerst en oud & nieuw ons programma voor de 

Nieuwjaarsreceptie moeten aanpassen door de maatregelen. Met dank aan 

Melroy Polhoud hebben wij dat dit jaar weer live kunnen doen. Wij hebben 

leuke dates gehad: jullie hebben kennis kunnen maken met ons nieuwe STEK-lid, 

Henriette Huls, een terugblik en vooruitblik met Krijn de Hamer van Dorpsbelang, met Esther 

Kutschruiter vooruit kunnen kijken naar hopelijk een superleuke feestweek met de feestcommissie, 

de nieuwe prins van de Zotte Leeuwkes mogen verwelkomen en aan Omzien het bloemetje mogen 

uitreiken.  

Werkgroep Omzien heeft wat ons betreft welverdiend het bloemetje gekregen. Zij richten zich op 

zorgverlening en welbevinden in ons dorp. De werkgroep bestaat uit Jules Overmars, Krijn de hamer, 

Judith Barneveld, Harry Engels, Piet Koster, Willem Remijnse, Bea ten Voorde en Schuscha Huisman. 

Bij iedereen hebben wij een mooie grote bos tulpen bezorgd. Als vrijwilligersgroep kunnen zij 

bijvoorbeeld helpen met verhuizen als het met het eigen netwerk niet lukt, helpen in de tuin of een 

boodschap doen, zorgen voor vervoer als dat nodig of het zoeken naar een wandelmaatje. Verder 

bellen zij met mensen die een klein netwerk hebben of gaan ze daar op bezoek. Zij verzorgen ook 

Koffietijd in het Dorpshuis, een mooie en gezellige ontmoetingsgelegenheid. Mocht je meer willen 

weten over de Werkgroep Omzien, neem dan contact met één van hen op. 

Wij kijken weer verder het jaar in voor de komende activiteiten. Alvast een paar data om in de 

agenda te zetten, al zijn deze nog wel onder voorbehoud! 

Koningsdag   woensdag 27 april 

Leeuwenronde  vrijdag 13 mei 

Vakantieactiviteiten woensdag 24 augustus 

Seniorenactiviteit woensdag 26 oktober  

Sinterklaas  zaterdag 19 november 

Wij hopen jullie weer veel te mogen ontmoeten dit jaar! 

STEK Kraggenburg, 

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

Wilma van Beekhuizen 



 

 

 

 Voor de saus: 
400gr penne pasta  
(volkoren voor de iets gezondere variant) 

kookroom  
(light voor de iets gezondere variant) 

2 stuks kipfilet 65 gram blauwe kaas 
100 gram chorizo worst half blokje kippenbouillon 
1 paprika (rood of oranje) gedroogde oregano 
halve courgette gedroogde tijm 
ca. 20 kappertjes   
ca. 5 zongedroogde tomaten  
3 knoflookteentjes  
parmezaanse kaas (optioneel)  
rucola (optioneel)  

 

Één van mijn favoriete pasta’s is de penne pasta met kip en chorizo met witte roomsaus. Door de 

jaren heen is het recept een paar keer wat aangepast, het eindresultaat van het recept is super 

geworden.  

Snij alles voordat je gaat beginnen, zodat je tijdens het bereiden niet te veel drukte hebt. Snij de 

courgette en de kip in blokjes van ca. 2 cm, de chorizo, zongedroogde tomaatjes en paprika in blokjes 

van ca. 1 cm en versnipper de knoflook. De kappertjes hoeven uiteraard niet. 

Kook de pasta volgens de bereidingswijze op de verpakking.  

Bak de kip, kruid deze met peper en kipkruiden. Voeg de chorizo en de knoflook toe. Blijf goed roeren 

zodat de knoflook niet aanbrandt. Voeg als alles gaar is de paprika en courgette toe. Als deze 

gebakken zijn voeg je alle ingrediënten voor de saus toe.  

Roer alles goed door totdat de blauwe kaas helemaal gesmolten is, dan voeg je de zongedroogde 

tomaten en de kappertjes toe.. Zet het op laag vuur totdat de penne pasta klaar is. Als de pasta klaar 

is, giet deze af en voeg hem toe bij het vlees en de saus. 

Strooi er nog lekker geraspte kaas overheen en wat rucola. Genieten en eet smakelijk! 

Ik geef de pollepel door aan Harold van Beekhuizen. Harold, we zijn benieuwd naar een recept van 

jou. 

Gerben de Hamer 

Recept: Penne Pasta met kip en chorizo 

Voor 4 personen 



 

 

 



 

 

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. 

 

We hopen uiteraard dat met de maatregelen die gelden op 5 maart dit evenement door kan gaan.  

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! 

 

 

➔ Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijkkraggenburg@gmail.com 

➔ of Stuwwal 19 
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Een kijkje in groep 3/4 van de Fladderiep 

 

In groep 3/4 kan je heel veel dingen leren. Elke dag oefenen wij met lezen, 

rekenen, schrijven, taal en spelling. Ook werken wij over verschillende thema’s. 

Deze keer gaat het over “de ruimte”  

 Het leukste vinden wij het “gekke dictee”. Hebben jullie wel eens gehoord van 

een badeendjes dictee of een sneeuwballen dictee?  

 



 

 

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 

Penningsmeester:   Pieter van der Veen 

Advertenties:    Maarten Batterink 

Typewerk:    Ellen Nieuwenhuizen 

Lay-out advertenties:   Angela Goossens 

Drukwerk:    Multicopy 

Bezorging Kraggenburg:  Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg:  Johan Tadema 
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