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Dorpsbelang 

 

Het is al de tweede helft van januari als u dit leest. Het jaar 2017 ligt al een poosje achter ons 

met zijn goede, plezierige en soms ook moeilijke of droevige momenten. Wij wensen dat u 

allen 2018 hoopvol, met vertrouwen en nieuwe moed tegemoet ziet. 

Het komt er nu op aan uw goede voornemens, creatieve ideeën en uw wensen op te pakken en 

te gaan uitvoeren. Daarbij wensen wij u veel succes. 

 

Ons dorp kan 2018 optimistisch beginnen. De woningen in de RK kerk worden afgebouwd, de 

verbouw en nieuwbouw van basissschool de Fladderiep is goed op gang gekomen en zal deze 

zomer gereed zijn. Er is nu mogelijkheid voor nieuwbouw aan de Walstraat en er wordt 

gewerkt aan nieuwbouwplannen op de kavel aan de Jacob Bruintjesstraat. 

 

Vanuit Dorpsbelang willen we het volgende ook onder uw aandacht brengen. 

  

Algemene jaarvergadering op dinsdag 27 maart 

Deze datum is vastgesteld en in de volgende Uitkijk komen de agenda en de verslagen. 

Wilt u deze datum alvast noteren? 

 

Woningbouw Walstraat 

Via het vastgestelde bestemmingsplan is hier op dit moment al woningbouw mogelijk. Deze 

bouwlocatie voor rijtjeshuizen staat los van de ontwikkelingen op de kavel aan de Jacob 

Bruintjesstraat. We hebben dus te maken met 2 bouwlocaties. 

Gemeente en projectontwikkelaars zijn aan zet om te zien of er vraag is naar woningen op 

deze locatie en om te gaan bouwen. Als eerste stap heeft de gemeente aan 3 project-

ontwikkelaars gevraagd een plan te maken. De gemeente heeft omwonenden en nog een 

aantal willekeurig geselecteerde bewoners om hun mening gevraagd over 3 plannen. Dat was 

op 11 januari. 

Op de woonbeurs van 10 februari (georganiseerd door de gemeente) wordt het winnende 

ontwerp bekend gemaakt. Daarna zullen we wel de vervolgstappen horen. 

 

Woningbouw aan de Jacob Bruintjesstraat 

Voor ons allen is deze kavel bekend als “kavel Penders”, een ingeburgerd begrip. Echter de 

gemeente wil deze naam, mede op verzoek van de familie Penders, niet meer gebruiken. 

Vandaar dat nu de werknaam “Uitbreidingskavel Jacob Bruintjesstraat” wordt gebruikt. 

Dorpsbelang ziet heel graag een meer pakkende naam voor deze uitbreidingslocatie.  

==> Aan u allen de uitdaging een mooie, pakkende naam te bedenken en u kunt deze 

doorgeven aan Dorpsbelang. 

 

Bij het ontwikkelen van plannen voor deze uitbreiding willen alle belanghebbenden (snelle)  

voortgang maken. Vandaar dat er door de gemeente al een proces is opgestart. Vanwege de 

gewenste voortgang is het niet mogelijk dat alles via de Uitkijk wordt aangekondigd.  

Dorpsbelang doet zijn best om zoveel mogelijk (geïnteresseerde) mensen bij de ontwikkeling 

van de nieuwbouw te betrekken. We gebruiken daarvoor onze website (met Nieuwsberichten 

en Agenda) en ook Facebook. Dus houd deze media in de gaten!  Dus:  

https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/   en   http://www.kraggenburg.nl/   

Daarnaast zien we graag dat iedereen vanuit deze media ook elkaar mondeling op de hoogte 

houdt! 
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Wanneer u dit leest is er al een bijeenkomst geweest op 23 januari. Niettemin willen we u de 

gang van zaken (het proces) toch meegeven. 

Het maken van plannen voor deze nieuwbouwkavel gaat anders gebeuren dan in het verleden. 

Hier ligt de uitdaging voor zowel de gemeente als voor alle Kraggenburgers. 

Er is door de gemeente nog geen plan gemaakt. Onze gemeente wil eerst allerlei plannen en 

ideeën van de bevolking ophalen. Hier ligt uw kans om mee te praten. Dorpsbelang 

ondersteunt dit, zoals al gezegd, via onze website en Facebook en gaat uit van mond tot mond 

reclame. Iedereen mag meedenken en meepraten! 

Op 23 januari konden ideeën / plannen / wensen worden aangedragen en besproken. 

Door de gemeente is aan de belangstellenden voor een woning op deze kavel en aan de 

omwonenden van deze kavel hiervoor een uitnodiging (voor 23 januari) gestuurd. Dorpsbelang 

heeft deze inloop/bijeenkomst op de website en Facebook gezet.  

 

De volgende stap is dat uit al deze ideeën, enz. een eerste plan (mogelijk 2 of 3 plannen) 

wordt opgezet voor de inrichting van en nieuwbouw op deze kavel. Dit zal dan weer besproken 

worden met de Kraggenburgers. Dat zal in februari zijn, maar de datum is nog niet bekend. 

Houd dus onze website en Facebook in de gaten! 

Zo wil de gemeente via een gezamenlijke aanpak komen tot het maken van het 

bestemmingsplan (weer een volgende stap). Ook bij deze stap zal de gemeente terug komen 

naar Kraggenburg. 

 

Hoewel de gemeente de leiding heeft bij het proces over de ontwikkeling van onze 

uitbreidingskavel kunt u altijd ook uw wens / mening / idee bij Dorpsbelang kenbaar maken 

(dorpsbelang@kraggenburg.nl  of  jules.overmars@hetnet.nl  of per telefoon 612 648). 

Belangstelling voor een huis in Kraggenburg kenbaar maken, door u zelf of mogelijk door 

bekenden van u, kan nog steeds bij de gemeente via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl    

 

Namens bestuur Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

Jaarvergadering Be Fair  

 
Graag nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van Be-Fair uit voor 

de jaarvergadering van Be-Fair. Deze zal gehouden worden op 5 februari 

2018 om 20.30 uur in het Klokhuis.  

 

Agenda 
1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen van de verschillende sporten 

▪ Sport & Spel 

▪ Body-Fit 

▪ Trimloopgroep 

▪ Sportief wandelen 

▪ Volleybal 

▪ Avondvierdaagse 

▪ Stratenvolleybal 

5. Pauze 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

7. Vaststellen contributie seizoen 2018-2019 

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

10. Bestuursverkiezingen 

Er heeft een tussentijdse bestuurswissel plaatsgevonden waarbij het bestuur Inge van 

Dijk bereidt heeft gevonden de taken van Hilda van Strien als bestuurslid voor de 

volleybal over te nemen. Op de jaarvergadering zal dit formeel worden bevestigd. 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 5 februari melden bij de voorzitter. 
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Verder zijn er geen bestuursleden aftredend. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Natuurlijk hopen we op een legendarisch hoge opkomst, zodat we met elkaar het afgelopen 

seizoen kunnen evalueren en de doelen voor komend seizoen kunnen bespreken. Graag tot 

ziens op 5 februari! 

 

Namens het bestuur, 

Joachim de Kruijk, voorzitter Be-Fair 

06-51991864 

 

 

FC Kraggenburg  

 

Jaarafsluiting en olieballentoernooi 

Op 17 december hebben we voor de senioren een jaarafsluiting gehouden in de kantine. De 

wedstrijden waren helaas afgelast i.v.m. het weer. Desondanks hebben we er een gezellige 

middag van gemaakt met elkaar. Ook de jeugd heeft het jaar goed afgesloten op 30 december 

met een olieballentoernooi. Er waren spellen georganiseerd. De jeugdspelers kregen onder 

andere de kans om te scoren bij de keeper van het 1e. Uit betrouwbare bronnen hebben we 

gehoord dat Jeroen Pipping een aantal dagen met spierpijn op de bank heeft gelegen.. dus we 

hebben scorend talent bij de jeugd ;).  

 

Ad van de Noort erelid FC Kraggenburg 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het derde van FC 

Kraggenburg werd Ad van de Noort benoemd tot erelid. Ad van 

de Noort is ruim 30 jaar lid van de vereniging. Als speler is hij 

een vaste waarde. De laatste jaren speelt hij in het derde. Als 

vrijwilliger is hij altijd oproepbaar. Regelmatig wordt hij op het 

laatste moment ingevlogen om de jeugd te fluiten.  

 

Bijzonder verrast was Ad met deze eretitel. ‘Ik was overdonderd, 

wat ik doe voor de vereniging vind ik vanzelfsprekend’, laat hij 

weten. ‘Je moet het met elkaar doen, dat geldt voor alles in het 

dorp. Ik draag graag mijn steentje bij voor de gemeenschap.’  

 

Een mooie herinnering vindt hij het kampioenschap dat hij als 

speler beleefde. ‘Ik weet niet eens meer of het met het derde of 

het vierde was, maar we werden toen gehuldigd op het balkon op 

De Dam. Dat heeft veel indruk op me gemaakt.’  

 

Ad is nog niet van plan te stoppen met voetballen of met het vrijwilligerswerk dat hij voor de 

club doet. ‘Met elkaar moeten we de club in stand houden. Het is een prachtige 

ontmoetingsplek. Ouders, opa’s en oma’s die bij hun kleinkinderen komen kijken, jeugd die 

terug blijft komen naar het dorp, iedereen ontmoet elkaar op het voetbalveld. Wanneer dit 

wegvalt, is dat een echte aderlating voor het dorp. Samen kunnen we er voor zorgen dat onze 

voetbalclub bestaansrecht heeft en houdt. Voor ons dorp is onze club van groot 

maatschappelijk en sociaal belang. Het vergroot de leefbaarheid in ons dorp’. 

 

Gezocht 

We zijn op zoek naar iemand die op de maandagochtend samen met Jessica van Haaster de 

kantine en kleedkamers wil schoonmaken. Heb je interesse, laat het weten aan Karin Huizinga.  

De eerste wedstrijden beginnen weer in het eerste weekend van februari. We wensen iedereen 

een fijn en sportief 2018 toe!  

 

Sportieve groet, 

Het bestuur  
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HET STEK 

 

SINTERKLAAS- Intocht 

Op zaterdag 25 november kwam Sinterklaas aan bij de Loswal, maar 

Sint was ietwat te laat… en dat kwam omdat Zwarte Kaartlees-Piet hem 

de verkeerde kant op had gestuurd… Gelukkig kwam het allemaal toch 

goed en konden we Sinterklaas verwelkomen. Een legerauto heeft 

Sinterklaas naar Het Klokhuis gebracht en daar  kon Sinterklaas vele 

kinderen en hun ouders een leuke morgen bezorgen.  

De kinderen mochten aan het einde Sinterklaas een handje geven en 

gingen met een leuk cadeautje weer naar huis. De kinderen van de 

bovenbouw hebben zich prima vermaakt in de gymzaal. 

 

DE NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op zaterdag 6 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom heten en blikte voorzitter van 

Dorpsbelang Jules Overmars terug op de zaken waar Dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee 

bezig heeft gehouden.  

Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Piet en Truus Paauw. Piet heeft o.a. in heel veel 

verschillende besturen gezeten, medeoprichter van Club van 100, hij is begonnen met in kaart 

brengen wie waar gewoond heeft in alle huizen in Kraggenburg, hij is druk doende met “het 

Boerderijenboek Noordoostpolder”. Geholpen bij het tot stand komen van beregening voor de 

fruittelers en hij staat al jaren achter de bar van het Klokhuis waar hij nog steeds voorzitter 

van het bestuur is en ga zo maar door... 

Zijn Truus heeft ook al de nodige uurtjes in het vrijwilligerswerk in Kraggenburg zitten o.a. bij 

toneel, verschillende revue’s voor o.a. kledingadvies, souffleuse en draait ook al wat jaartjes 

mee achter dezelfde bar... en is natuurlijk de rechterhand van Piet.....   

 

Op de nieuwjaarsreceptie is ook het thema van de feestweek bekend gemaakt. De 

Feestweekcommissie gaat dit jaar helemaal de verkeerde kant op 

met “De Foute Feestweek”. 

 

Ook hadden we weer een geweldige verloting, met prijzen die beschikbaar gesteld zijn door 

bedrijven uit Kraggenburg en omgeving. Vanaf deze plaats willen wij graag deze sponsoren 

hartelijk bedanken. 

 

En dan was er nog de bekendmaking van onze nieuwe prins carnaval.  

Prins Rodeo, alias Arno van den Berg. Zijn adjudant is Rob - Lucky Luke - van den Broek. Het 

carnavalsthema is: houd ‘m in bedwang! 

 

Kortom het was een gezellige middag/avond met leuke ingrediënten en met als afsluiter een 

heerlijk broodje beenham! 

 

Het prachtige bloemstuk op het podium werd verzorgd door Agnes Muijsers en Mirjam 

Barendregt. Bedankt dames!! 

Bij STEK hebben we halverwege het jaar afscheid genomen van Marian Neefjes en we nemen 

afscheid van Anne van der Lingen, twee goede krachten binnen ons bestuur, maar gelukkig 

hebben we versterking gevonden in de personen Dick de Boer en Wilma van Beekhuizen. 

 

Verder willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen bij een activiteit 

en wij hopen toch ook dit jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. 

 

Stek heeft nu een tijdje rust en daarna gaan we ons voorbereiden op de activiteiten van het 

komende jaar.  

 

Noteer alvast in uw agenda:  

 

14 april           11 Dorpenloop   

9 t/m 13 april  Avondvierdaagse 

26 op 27 april  Kennedymars   
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27 april  Koningsdag   

06 mei   Steppentocht 

18 mei   Leeuwenronde   

29 augustus  Vakantieactiviteiten   

31 oktober  Seniorenmiddag   

24 november  Sinterklaasintocht  

 

 

Stek Kraggenburg, 

Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, 

Dick de Boer en Wilma van Beekhuizen 

 

 

Leuk om te lezen - WATERSTANDEN:  CODE GEEL EN 

ORANJE OF LEKKER NIETS 

 

Het weer op de derde dag in 2018 is onstuimig. Dankzij de eerste storm van het jaar, met 

name door de westelijke windrichting, laat Rijkswaterstaat van zich horen. Alle vijf 

waterkeringen worden dezelfde dag in werking gesteld. Waaronder de Balgstuw bij Ramspol. 

Om vijf uur in de middag aanschouw ik het met eigen ogen. Twee met lucht gevulde 

ballonnen. Observerend uit nieuwsgierigheid? Of is het onbewuste dankbaarheid? Wellicht de 

bron van respect voor onze kennis en hoogstaande techniek. Mede dankzij de studies van het 

waterlab in de Noordoostpolder.  

 

Code Geel, waterstand 13 meter boven NAP wordt verwacht. 15 meter is oranje. In het 

verleden waande ik mij veilig. “Maar nu en in de toekomst?”. De zeespiegel stijgt en de bodem 

achter de dijken daalt harder. De aangekondigde kleur voorspelt een extreme plens water. Nu 

extra gevaarlijk door een immense waterafvoer van de rivieren in combinatie met een wester 

met windkracht 10. Voor de vaart en weggebruiker is dat natuurlijk extra oppassen. Maar 

vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar onze Zuiderzeewerken. Mede dankzij de 

Afsluitdijk is onze weerbaarheid tegen de krachten van het wassende water behoorlijk 

toegenomen. Bijvoorbeeld het Kampereiland. Sindsdien lopen haar weilanden niet meer onder 

water. Ondanks de slechte dijk aan het Zwartemeer, aan de zijde van het eiland, loopt deze 

onbeduidende polder ook minder gevaar dankzij de Balgstuw. De zakken zand, vandaag gelegd 

op deze dijk, zijn van een amateurisme dat niet past bij het imago van onze waterwerken. Is 

dit niet een beetje overbodig? Zakjes met een hoogte van 10 cm. Een bedenkelijke actie. Mede 

de gedachten van de plaatselijke boeren. Zij hebben veel schade door het geklooi op hun land. 

Jaarlijks betalen wij behoorlijke sommen geld en zie je liever niet zulke taferelen. Bij 

doorbraken van die dijk ben je nog niet jarig bedacht ik mij die dag. Of is relativering niet 

beter. De boerderijen op terpen waren aangelegd om droge voeten te houden dus van een 

ramp is geen sprake. Sterker nog; door het water de vrije loop te laten voorkom je 

bodemdaling. Na de terugloop blijft er slib achter en de natuur doet zijn werk. s ’Avonds 

lopend over de brug naar Kampen kijken wij op de IJssel. Het water stroomt richting Zwolle 

veroorzaakt door de westen wind. Deze stuwt het water terug en getuigt van de krachten van 

de natuur. Door dit fenomeen dreigen de kades van Kampen onder water te lopen. Om de 

gang van het stuwende water, afwaarts en opwaarts, te beïnvloeden heeft men een bypass 

aangelegd ter hoogte van Kampen-Zuid. Deze sluit via het Reevegebied aan op het 

Drontermeer en het Vossemeer en uiteindelijk aan het IJsselmeer. In Nederland zien wij bij de 

rivieren dergelijke natuurlijke oplossingen onder de noemer: “geef de rivier de ruimte”. Ons 

landje staat bekend om haar expertise, om onze eeuwige vijand te bestrijden. Door te geven 

en te nemen zijn wij steeds beter in staat om schades zoveel als mogelijk te voorkomen. Er 

wordt tevens beweerd dat wij onze democratie mede te danken hebben aan het gezamenlijke 

beleid in de strijd tegen het water. Het water is dus niet alleen onze vijand maar ook een 

vriend. Wij hoeven maar te wijzen op de waterlinies ingezet ten tijde van een oorlog. Ook 

economisch heeft het water ons veel gebracht. Alleen bij Geel en Oranje lijkt het; alle hens 

aan dek. De vraag komt in mij op; is alles voorbestemd of in God’s handen? Of is alles door 

ons mensen maakbaar? Op Urk lijkt het mensenwerk niet afdoende. Getuige de volgende 

anekdote op deze woensdag 3 januari 2018. 
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Een replica van de Ark van Noach was welkom in de veilige haven op het Christelijke dorp Urk. 

De Ark heeft een andere bestemming verkregen; namelijk een drijvend Bijbelmuseum. 

Oorspronkelijk had de immens grote boot het doel elk diersoort te redden voor de ophanden 

zijnde zondvloed. Dit Bijbelse verhaal vertelt over Noach die de Ark bouwt en de naam schijnt 

kist te betekenen. Door de krachten van de natuur sloeg de Ark los en beschadigde een 

behoorlijk aantal dure jachten. Ondanks het Christelijke gedachtegoed moest de Ark wijken en 

is deze de volgende dag uit de haven verbannen. Natuurlijk is het een publiek geheim dat de 

Urker goed geboerd heeft. Best leuke uitdrukking voor een visser. Vroeger lagen er Kotters in 

de haven ten dienste van de arbeid. Nu bootjes voor het plezier, vandaar de benaming 

plezierjachten. Gelukkig verbleven de dieren niet in de boot. Allen op stal, op het land achter 

de dijken, in de dierentuin, in de lucht, dobberend op of zwemmend in de onstuimige zee. 

Misschien bewust om hun vertrouwen in de bescherming door de mens. Ook ik voel mij als een 

vis in het water op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Onbezorgd zonder de behoefte aan 

vermoeiende codes geel of oranje.   

 

Foto’s: de Ark op Urk, de Balgstuw en (gelukkig) een drijvende vogelverschrikker. 
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Eenzaamheid thema Kerstmiddag 

 

Kraggenburg - Met het kerstlied ‘Wij komen tezamen’, gezongen door het 

gelegenheidsensemble onder leiding van Wim van Pelt werd de kerstmiddag voor leden van de 

Zonnebloem, de JVV (Jeugd Van Vroeger) en mensen die wat extra aandacht nodig hebben uit 

Kraggenburg sfeervol geopend. Bezoekers genoten van het samen zingen en het kerstverhaal, 

verteld door Piet Koster.  

 

Het kerstverhaal gaat over eenzaamheid, een gepensioneerde onderwijzeres die haar 

contacten kwijt raakt. Om contacten te behouden, moet je zelf actief zijn en blijven, is de 

boodschap van het verhaal. Met de onderwijzeres komt het allemaal weer goed, waardoor het 

verhaal met een mooie kerstgedachte afsluit.  

 

De 98-jarige meneer Stienstra geniet zichtbaar van het kerstverhaal en de gezelligheid aan 

tafel. ‘Ik heb het naar m’n zin’, vertelt hij. Hij is de oudste aanwezige. ’Mijn zoon heeft me 

gebracht. Daarvoor waren we nog naar Emmeloord geweest, naar de oorspecialist. En dat is 

opgeknapt! Ook al zit ik nu met m’n rug naar Piet en de microfoon toe kan ik toch alles goed 

verstaan’. Gelijk gaat z’n buurvrouw erop in: ‘we willen je stoel wel draaien hoor’. Maar dat is 

niet nodig. Truida van Maar zit aan de andere kant van de tafel. ‘Samen vieren, dat is toch 

geweldig, dat dat hier kan! Het was een pracht kerstverhaal en mooie muziek.’ 

 

De kerstmiddag in dorpshuis ‘Het Klokhuis’ werd afgesloten met een luxe broodmaaltijd mede 

mogelijk gemaakt door de Rabobank Noordoostpolder/Urk met een financiële bijdrage en de 

inzet van drie personeelsleden die onder andere hielpen in de bediening. ‘Erg leuk om te doen 

en deze mensen zo te zien genieten’, vinden zij. 
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Nieuws van het Klokhuis 

 

De oplettende passant van Het Klokhuis zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat er naast het 

Klokhuis een garage is geplaatst. Het bestuur heeft tot plaatsing hiervan besloten, omdat in de 

loop der jaren steeds meer materiaal moest worden opgeslagen, waarop de bestaande ruimte 

niet was ingericht. In de praktijk kwam het er op neer dat alles op het toneel werd gezet. Wat 

weer de nodige problemen gaf wanneer het toneel gebruikt moest worden. We hebben nu 

meer dan voldoende ruimte voor al het materiaal en bovendien hoeven we tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie alle stoelen en tafels niet meer buiten onder een zeil op te slaan, maar 

vindt het een plek in de garage. Het is dankzij de medewerking van Bruin Jongbloed voor het 

graafwerk, RTK in de persoon van Ties Kostwinder voor de riolering en Sjaak van Diepen en 

Chris v. Vilsteren als deskundige bouwvakkers, dat alles snel en zonder extra kosten 

gerealiseerd kon worden. Natuurlijk mogen we hierbij ook de “trein” vrijwilligers met 

kruiwagens niet vergeten, die ingezet zijn bij het storten van de fundering. Allen hartelijk 

dank! 

 

Gezamenlijke maaltijd. 

Ook in het nieuwe jaar organiseren we weer gezamenlijke maaltijden voor alle 

Kraggenburgers. Het doel van deze maaltijden is het bevorderen van het onderling contact. En 

hoe kan dat beter dan onder het gezellig eten van de verschillende gerechten die ons 

kookteam iedere keer weer op tafel tovert. Gezien de grote opkomst ( 70 tot 90 pers.) 

voorzien deze maaltijden in de behoefte om elkaar te treffen in een ongedwongen sfeer 

waarbij gezelligheid gecombineerd wordt met lekker eten. Graag nodigen we iedereen uit om 

er weer bij te zijn op: 

 

Vrijdag 23 februari- Het kookteam heeft dan 3 verschillende gerechten op het menu staan:  

Pilav – Chili con Carne  en Capucijners met spek. 

 

Vrijdag 23 maart sluiten we het maaltijd seizoen af met de volgende gerechten. Macaroni -

Spaghettini – Rijst met kip 

 

Het kookteam bestaat uit; Sita v. Egmond, Ina de Hamer, Barbara Hein, Sietske Huizing, 

Emmy Koster, Maria Oud, Truus Paauw, Gien Rinsma, Gina Speets, Toos v. Steen, Aly Stengs, 

Riny Tissingh en  Corry Wullems. 

 

Wilt u zich opgeven, kijk dan verder in deze Uitkijk. 

 

Wat is er te doen in het Klokhuis? 

Het bestuur streeft er naar om van het Klokhuis een laagdrempelige locatie te maken waar 

ieder Kraggenburger en ook iedere groep of vereniging uit Kraggenburg zich welkom weet. 

Daarom rekenen we geen zaalhuur en staat het Klokhuis tijdens activiteiten open voor 

iedereen. 

 

Wekelijkse activiteiten 

Maandagmorgen 9.30 tot 12.00 uur bridge 

Dinsdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur koffiemorgen 

Dinsdagmiddag  vanaf 15.00 uur biljarten 

Woensdagmiddag  14.00 tot 17.00 uur soos 

Woensdagavond vanaf 20.00 uur biljarten 

Donderdagmorgen     loopgroep 

Donderdagavond vanaf 19.30 uur Bridge en Jeu de Boule 

Vrijdag   vanaf 20.00 uur Klaverjassen ( eens per 2 weken ) 

Wij nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen tijdens deze activiteiten. 

 

Graag tot ziens in het Klokhuis 

Piet Paauw voorzitter. 
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Het verhaal van Schokland 

 

Ontdek met een gids het eerste Werelderfgoed van Nederland. 

 

Het Flevo-landschap organiseert op zaterdag 27 januari een excursie op Schokland, 

gelegen in de Noordoostpolder. Onder leiding van een deskundige gids, die vol zit 

met prachtige verhalen, leren deelnemers Nederlands eerste Werelderfgoed echt 

kennen. 

 

De excursie van zaterdag 27 januari is een wandeling van 4,5 kilometer en start bij 

bezoekerscentrum de Gesteentetuin in het Schokkerbos. Er wordt gewandeld naar de 

voormalige haven van Schokland, de Noordpunt. Hier vind je de lichtwachterswoning 

en het misthoornhuisje. Vroeger was dit een bedrijvige plek waar handel werd 

gedreven en schepen af en aan voeren. Vele sporen van duizenden jaren lange en 

bewogen geschiedenis zijn hier nog zichtbaar.  

Schokland, het eiland op het droge. 

Tot de aanleg van de Noordoostpolder was Schokland een eiland. Nu is het een 

bijzonder gebied in de Noordoostpolder. Zelfs zo bijzonder dat het als eerste in 

Nederland de Werelderfgoedstatus van UNESCO heeft ontvangen. Op en rond Schokland 

zijn bewoningsresten gevonden van duizenden jaren oud. Hier leefde men eeuwen lang 

dankzij en ondanks het water. 

 

Praktische informatie 

De excursie is op zaterdag 27 januari van 13.00 tot 15.00 uur. Begunstigers van Het 

Flevo-landschap mogen gratis deelnemen. (Begunstiger van Het Flevo-landschap ben je 

al voor € 18,- per jaar). Niet- begunstigers betalen € 3,50, kinderen t/m 12 jaar € 2,50. 

Meer informatie: www.flevo-landschap.nl/verhaalvan 

 

 

 

BOERDERIJENBOEK Kraggenburg 

 

Het afgelopen jaar zijn vele schrijvers/interviewers alle bedrijven in Kraggenburg langs 

geweest om het levensverhaal van de eerste pachter en eventuele opvolger op te tekenen. Al 

deze verhalen worden samengevoegd in een boek specifiek voor Kraggenburg. Ook de 

bijzonderheden van het dorp en de eerste bedrijvigheid krijgt hierin een plaats. Tevens worden 

bijzondere historische  feiten en gebeurtenissen in dit boek vermeld. Ieder verhaal wordt 

voorzien van recente foto en een foto van het eerste uur. Kortom een boek dat in geen enkel 

huis in Kraggenburg mag ontbreken.  

 

Dit monumentale boekwerk van +/- 200 bladzijden kunt u bij voorintekening bestellen voor € 

15,00. U kunt hiervoor het bijgevoegde bestelformulier gebruiken. Dit bestel formulier kunt 

inleveren bij Piet Paauw op de Hertenweg 4. Het kan ook telefonisch bij Piet Paauw – 252771. 

Doe het voor 31 maart. 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Stuwwal 19 

 

 

 

http://www.flevo-landschap.nl/verhaalvan
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Bestelformulier Boerderijenboek 

 

 

 

Ondergetekende  

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail: 

 

Wil graag bij de uitgifte van het boerderijenboek (kosten €15,-) bestellen:  

1. dorp:………………………………………  aantal:……..  

2. dorp:………………………………………  aantal:……..  

3. dorp:………………………………………  aantal:……..  

4. dorp:………………………………………  aantal:……..  

5. dorp:………………………………………  aantal:……..  

6. dorp:………………………………………  aantal:……..  

7. dorp:………………………………………  aantal:……..  

8. dorp:………………………………………  aantal:……..  

9. dorp:………………………………………  aantal:……..  

10. dorp:………………………………………  aantal:……..  

11. dorp:………………………………………  aantal:……..  

 

Het totaalbedrag van € …………….. zal hij/zij contant bij overhandiging van de boeken betalen. 

 

Plaats: ……………………………………………………… 

 

Datum:……………………………………………………… 

 

Handtekening: …………………………………………… 
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U heeft in de afgelopen maanden vast al gemerkt dat het weer begint te jeuken om in de 

carnavalssferen te komen. De eerste activiteiten zitten nog vers in ons geheugen, maar begin 

februari zal Kraggenburg al in het teken staan van een WILD WEST Carnaval! We nodigen u allen 

van harte uit om dit samen met ons te vieren.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de Raad van Elf op ludieke wijze de prins bekend gemaakt: 

Arno van den Berg, alias  

 

PRINS RODEO 

‘Houd ‘m in bedwang!’ 

 

zal zijn lasso werpen! Natuurlijk wordt hij bijgestaan door zijn compagnon adjudant Rob – Lucky 

Luke – van den Broek met de volledige Raad van Elf en onze trots: de dansmariekes!  

De voorbereidingen voor het Gezwam rond de Dam en daarop volgend het carnavalsweekend, zijn 

in volle gang. Op de volgende pagina kunt u de huidige planning alvast in uw agenda noteren. 

Meer informatie over de activiteiten zijn terug te vinden in het carnavalsboekje, dat onlangs bij u 

op de mat is gevallen.  

We willen u in ieder geval attenderen op onze nieuwe activiteit op de vrijdagavond: WHO DONE 

IT? Een leuke, spannende activiteit voor iedereen van twaalf jaar en ouder. Neem daarom familie, 

vrienden, buren, kennissen of een toevallige voorbijganger mee naar ’t Hoekje, waar om 20.00 uur 

het spel gaat beginnen. Trek in ieder geval goede schoenen en warme kleding aan.  

Op de algemene ledenvergadering in november jl. hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 

raadslid Dick de Boer. Hij stond in 2009 aan het roer als Prins B.I.C.S. Hij heeft véle jaar trouwe 

dienst verleend voor de vereniging en zich op talloze wijzen (met zijn grote handen) ingezet voor 

de verscheidene evenementen. Nu hij zijn talenten op andere wijze is gaan benutten, is Gerben de 

Hamer deze club van zotte leeuwen komen versterken. Via deze weg wensen we Gerben heel veel 

plezier bij zijn debuut als raadslid en zijn verdere carrière binnen de Zotte Leeuwkes! 
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Ook heeft penningmeester en oud-raadslid Sander Steijaert het geldpakhuis van de vereniging 

verlaten. Sander kwam tien jaar geleden als raadslid bij de carnaval en werd in 2012 gekroond tot 

Prins Santé. Toch zag hij zichzelf liever als de centenman en daarom ruilde hij na zes jaar zijn cape 

en steek om voor de kluis. We willen Sander enorm bedanken voor al het (precieze) werk dat hij 

zorgvuldig leverde en de gezelligheid! Miranda Kutschruiter zal deze taak binnen de Zotte 

Leeuwkes goed op zich nemen, daar zijn we allen van overtuigd. Welkom en veel plezier Miranda! 

We willen u nog wijzen op de Facebookpagina en de website van De Zotte Leeuwkes 

(www.zotteleeuwkes.nl) voor alle informatie over onze activiteiten en onze geschiedenis, foto’s 

van alle evenementen en de gehele agenda. Hier kunt u ook meer informatie vinden over onze 

andere activiteiten of zich aanmelden als lid van de vereniging, waardoor u voor een gereduceerd 

tarief toegang heeft tot onze evenementen. Ben je namelijk 16 jaar of ouder, dan kun je lid 

worden van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’. Daarmee heb je gratis toegang tot (de 

meeste van) onze evenementen. Het lidmaatschap kost €10,- per jaar. Mail je adresgegevens door 

naar: info@zotteleeuwkes.nl en wij zorgen dat de rest geregeld wordt. 

Dan rest ons nog om iedereen rustige dagen te wensen tot aan het Gezwam rond de Dam, zodat u 

het feestgedruis met ons kunt meevieren! Mede door het werk van alle vrijwilligers en de 

financiële steun van sponsoren, kunnen we u dit bomvolle carnavalsprogramma weer aanbieden. 

Prins Rodeo, zijn adjudant, de Raad van Elf, de dansmariekes, het bestuur en de vele vrijwilligers 

hebben er al veel zin in! Wij hopen u daar bij te zien! 

             Alaaf, Alaaf, Alaaf,  

               De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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 GEZWAM ROND DE DAM  
Datum:  Zaterdag 3 februari 2018  
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze  
Tijd:   20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Entree:  leden GRATIS |niet-leden tot 16 jaar €5,00 / vanaf 16 jaar €12,50  

 
 JUNIOR BUUTREEDNEN  

Datum:  Vrijdag 9 februari 2018 
Locatie:  ’t Klokhuis  
Tijd:   13.30 uur 
 
WHO DONE IT? (NIEUWE ACTIVITEIT!) 
Datum:  Vrijdag 9 februari 2018 
Locatie:  ’t Hoekje 
Tijd:  20.00 uur 
Entree:  leden en niet-leden GRATIS (vanaf 12 jaar) 
 
WILD WEST CARNAVAL 
Datum:  Zaterdag 10 februari 2018 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze 
Tijd:  20.30 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden vanaf 16 jaar €10,00 
Iedereen die voor 21 uur binnen is, krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen! Loten zijn niet te koop. 

 
ZOTTE KATERLOOP (OOK ALS JE GEEN KATER HEBT!) 
Datum:  Zondag 11 februari 2018 
Locatie:  HCR Van Saaze 
Tijd:  10.30 uur 
Entree:  buffet €7,50  
 
KINDERCARNAVAL 
Datum:  Zondag 11 februari 2018 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze 
Tijd:  14.00 uur 
Entree:  leden + kinderen GRATIS | Niet-leden ouderen €2,00 / kinderen €1,00  
 
WILD (GE)WE(E)ST – CARNAVAL VOOR DE JONGEREN VAN TOEN 
Datum:  Dinsdag 13 februari 2018 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:  15.00 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden €2,00  
 
POLONAISE BUFFET – VOOR JONG ÉN OUD  
Datum:  Dinsdag 13 februari 2018 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:  17.30 uur 
Entree:  €5,00 (opgeven vóór 12 februari bij Hanneke: hannekejm@hotmail.com) 
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Jeu d’Op speelt ‘de partycrashers’ 

 
Jeugdtoneelvereniging Jeu d’Op uit Kraggenburg brengt zaterdag 27 januari om 20.00 uur de 

avontuurlijke komedie ‘de partycrashers’ van Mirjam Ouwehand op de planken. De zaal van 

Van Saaze in Kraggenburg gaat om 19.30 uur open. De entree is € 4,00.  

 

Partycrashers wordt gespeeld door vijftien enthousiaste jongeren in de leeftijd van 13 tot en 

met 17 jaar en geregisseerd door Michelle Wiegmink en Annabel de Boer.  

 

‘Fasten your seatbelts’ klinkt het door het passagiersdeel van het vliegtuig. Hevige turbulentie 

is de reden. Paniek! Een uiteenlopend reisgezelschap is onderweg naar hun 

vakantiebestemming wanneer hun vliegtuig neerstort op een onbewoond eiland. Tenminste, 

dat is wat ze dachten. Kom allemaal kijken en beleven hoe dit afloopt.  

 

De spelers zijn: Remco van der Ploeg, Bento Maljaars, Nick Botter, Jarno van der Horst, Bor 

Kommers, Bente Bremer, Esmee Zijlstra, Mare Botter, Evelien Kok, Marloes Westra, Selle 

Buijnink, Alyssa Schra, Karlien Botter, Marit Spelde en Danee Winter. 

 

 

Datum Avondvierdaagse 2018  

 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de 51ste keer de Avondvierdaagse in Kraggenburg. De eerste 

avond is op maandag 9 april 2018 en de intocht vindt plaats op vrijdag 13 april 2018.  

 

 
 

U loopt toch zeker ook mee!  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daphne van den Berg  
dkoteris@hotmail.com of 06-42130846 
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let’s share the music 

 

Vol trots blikken we terug op de tweede editie van Let’s share the music afgelopen 4 

november. 

We mochten ruim 90 mensen verwelkomen die een breed aanbod aan muziek te horen kregen. 

De Vollenhoofse huisband met zang van Annelies Winters onder leiding van Aline Rook zorgde 

ervoor dat de kerk een heuse concertzaal leek, de geloofsliederen werden door Henk Ruiter en 

Gerrit van Wijk prachtig vertolkt op de piano en het orgel. Ook Janick Winter bracht een 

prachtig nummer ten gehore en begeleidde zichzelf hierbij op de piano. YouTube vertoonde 

een aantal clips. 

 

De volgende nummers zijn tijdens de tweede editie ten gehore gebracht:  

• Martin Garrix & Bebe Rexha – In the name of love 

• It is well with my soul 

• True Colors- Cyndi Lauper 

• De kracht van Uw liefde – opwekking 488 

• Oceans- Hillsong United 

• Just the way you are – Bruno Mars 

• Wat de toekomst brenge moge 

• I dreamed a dream – Susan Boyle 

• Cry for love – Michael W. Smith 

• Stil mijn ziel wees Stil – opwekking 717 

• Altijd wel iemand – I.O.S. 

• Testify to love – Wynonna Judd 

• Lichtstad met uw paarle poorten 

• Hallelujah – Lisa Lois 

• Mooi – Marco Borsato 

• You raise me up – Josh Groban 

 

De nummers werden door iedereen uit volle borst meegezongen en ook de kinderen kenden 

een aantal liederen al goed. In de pauze mochten de bezoekers genieten van een heerlijke 

versnapering en een flesje water gesponsord door ’t Hoekje. 
 

Nu een oproep aan u.  

In het najaar van 2018 zullen we een derde editie van Let’s share the music neerzetten. 

Heeft u een verzoeknummer dat u dan graag wilt horen, stuur hem dan in. Graag horen we 

ook van u waarom u dit lied graag zou willen horen.  U kunt e-mailen naar 

pdelavieter@home.nl of famjansen3@outlook.com 

Hieronder nog een kleine impressie van die avond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We hopen u van harte te mogen verwelkomen in het najaar van 2018 bij de derde editie van 

Let’s share the music! 

 

Commissie Let’s share the music, 

Wilma van den Berg, Ludia Jansen, Ellen de la Vieter 

mailto:pdelavieter@home.nl
mailto:famjansen3@outlook.com
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Vrijdag en zaterdag 6 en 7 april 2018 

 

 

Klucht "Mag het een beetje meer zijn" 

van Nico Torrenga 

 

 

 

Aanvang 20.00 uur 

Bij H.C.R. Van Saaze - Kraggenburg 
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           Feestweek 2018: De foute party!! 

 
Het is nog heel even wachten, maar dan gaat de feestweek van start. Dit jaar start de feestweek 
op maandag 7 mei met het opbouwen van de tent.  
  
Woensdag 9 mei band avond - vanaf 16 jaar. 
Een bekend recept en dit jaar wederom op de woensdagavond. Dit jaar komt Full House 
Coverband onze foute feesttent op zijn kop zetten. Deze 5 koppige band zorgt gegarandeerd voor 
een gezellig goed fout feestje.   
De band begint om 21.00 uur en de tent is open vanaf 20.30 uur.  Wij als commissie hebben er zin 
in en wij hopen dat u allemaal komt. 
Donderdag 10 mei playbackshow  - voor het hele gezin. 
Dit jaar iets nieuws voor het weekoverzicht, een foute playbackshow voor jong en oud. Gaan je 
hersens al kraken met welk nummer je mee gaat doen? Wij hebben onze ideeën in ieder geval al 
op papier staan. Opgeven kan nu al via: info@feestweekkraggenburg.nl  

Activiteitenschema 

 

 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen die 
de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek mogelijk! 

Datum Activiteit Voor wie  Aanvang 

Dinsdagavond  
8 mei bingo 

De foute bingo Iedereen   20.00 uur 

Woensdagmiddag  
9 mei kindermiddag 

De foute 

kindermiddag 

2 tot 12 jaar  14.00 uur 

Woensdagavond  
9 mei band avond 

De foute band 
avond: Full House!! 

Vanaf 16 jaar  20.30 uur 

Donderdagmiddag  
10 mei doe middag 

De foute doe 
middag 

Iedereen  13.30 uur  

Donderdagavond  
10 mei playbackshow 

De foute 

playbackshow 

Iedereen  20.00 uur 

Vrijdagochtend  
11 mei fietstochtje 

De foute fietstocht  Iedereen  Tijd volgt 

Vrijdagavond  
11 mei familieavond 

De foute 

familieavond  

Iedereen  19.30 uur 

Zaterdagmiddag  
12 mei volleybal 

De foute volleybal Vanaf 4 jaar  13.00 uur 

Zaterdagmiddag  
12 mei dorps BBQ 

De foute barbecue Iedereen  16.00 uur 

Zondagochtend  
13 mei Oecumenische 
kerkdienst 

De foute kerkdienst  Iedereen  11.00 uur 

mailto:info@feestweekkraggenburg.nl
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                                                             Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

“Koffietijd”, de gezellige en informatieve koffiemorgen heeft ook dit jaar elke dinsdagochtend 

de koffie voor u klaar staan. 

In een gezellige, ongedwongen sfeer kunt u dan ook weer op de hoogte blijven van wat er zoal 

in ons dorp en omliggende plaatsen te doen is.  

Op gezette tijden besteden we ook aandacht aan iets bijzonders. Afwisselende thema’s van 

luchtig tot meer informatief, zoals over gezondheid en welzijn, wetenswaardigheden en zo ook 

hobby’s.   

 

En dat treft, want er komt een: 

 

Koffietijd special over:  “Hobby’s” op dinsdagochtend 20 februari in  ‘t Klokhuis 

 

Dan staat Koffietijd in het teken van die hobby’s.  

Hobby’s van onze dorpsgenoten. Heel leuk om te zien en om te weten. Zo leren we elkaar ook 

weer eens op een andere manier kennen. 

 

Op deze ochtend laten diverse creatieve dorpelingen, een selectie van hun fraaie kunstwerken 

zien. Er is dan ook volop gelegenheid om er meer over aan de weet te komen, want de 

enthousiaste beoefenaars willen met alle plezier van alles over hun hobby aan u vertellen. 

En! Er is de nodige variatie. Het gaat over schilderkunst, haken en breien, houtbewerken 

etc.  

 

Het hebben van een hobby is ook zinvol door naast je vaste bezigheden, bezig te zijn met je 

liefhebberij. Dat geeft een kick, word je blij van. En je kunt het eventueel delen met anderen, 

heel goed voor je sociale contacten.  

Het hebben van een hobby is een mooie, zinvolle en gezellige invulling van je vrije tijd. 

 

Heeft u ook een leuke hobby? Alleen, of als groep, en wilt u dat ook laten zien en met ons 

delen? Dat kan.  

Opgave en/of informatie inwinnen kan bij Gien, Helma, Harry of tijdens Koffietijd.  

U staat er de 20e niet alleen, wellicht is het dan minder spannend.  

Opgave wel graag voor 10 februari. 

 

Intussen is “Koffietijd” elke dinsdag-morgen, tussen 10 en 12 uur in ‘t Klokhuis. 

 

U bent natuurlijk van harte welkom en hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Namens de Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma   tel.nr. 0527 252 061 

Helma Langeweg  tel.nr. 0610 097 628 

Harry Engels   tel.nr. 0630 877 169 
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Gezamenlijke maaltijden 

 

Zoals u elders in deze uitkijk heeft kunnen lezen organiseert het Klokhuis weer gezamenlijke 

maaltijden voor alle Kraggenburgers. Dit voorjaar staan nog 2 maaltijden gepland. 

 

Vrijdag 23 februari – met Pilav, Chili con Carne en Capucijners met spek 

Vrijdag 23 maart  - met Macaroni, Spaghettini en Kip met Rijst. 

 

De maaltijden beginnen om 18.00 uur 

Om 17.15 is het Klokhuis open voor een aperitief. 

 

De kosten zijn € 3,00 per persoon. 

Wilt u deelnemen dan kunt u zich opgeven bij: 

 

Piet Paauw -tel 252771 of E.mail  pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma- tel 252061 of E.mail  rinsma8317@hetnet.nl 

 

 

 

Steun gezinnen in onze polder en geef aan de 

voedselbank 

 

Afgelopen november zijn we met heel Kraggenburg gestart met het 

inzamelen van voedsel en goederen voor de voedselbank 

Noordoostpolder/Urk. Wat een mooie opbrengst hebben we in de 

tussentijd al gehad! Ook nu al, halverwege de maand (moment van 

schrijven), zitten we al op 30 potten/blikken met groente. Iedereen 

hartelijk dank hiervoor! 

 

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er één houdbaar product centraal welke 

ingezameld wordt. Bij de wekelijkse boodschappen kan dit product gekocht en vervolgens 

gedoneerd worden. Als de maand voorbij is wordt alles weggebracht naar de voedselbank. De 

producten worden verzameld op de volgende locaties: 

 

Op maandagen op school de Fladderiep (in de hal staat een doos) 

Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 

Elke laatste dinsdag van de maand tijdens de openstelling van de kerk van 15.00 tot 16.00 uur 

Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 

 

De komende drie maanden staan de volgende producten centraal: 

 

Januari  Groente in blik/pot 

Februari  Houdbare halfvolle melk 

Maart   Soep 

 

Het is fijn dat er op deze manier veel van hetzelfde soort product wordt aangeleverd bij de 

voedselbank. Maar mocht er nou iets houdbaars in de kast staan wat u toch niet gebruikt, ook 

dat kan natuurlijk meegegeven worden. 

 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten (Finsestraat 16 – 0527-252585) 

 

mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Bericht voor alle paardenmensen in Kraggenburg en 

Omgeving… 

 

Ben jij ruiter, menner, amazone of groom? En wil je ook eens met andere Kraggenburgse 

paardenliefhebbers samen een buitenrit maken in ons mooie buitengebied? Lees dan even 

verder… 

 

In en om Kraggenburg lopen heel wat paarden en ponys, van Trekpaard tot Shetlander, van 

Arabo-Fries tot Fjord, van Quaterhorse tot Tinker en van Fries tot KWPN-er. We zijn er druk 

mee aan het dressuren, westernrijden, springen, bosritten maken, boomslepen, endurance 

rijden en mennen. Veelal doen we dit alleen of in verenigingsverband. Maar niet of nauwelijks 

met je eigen dorpsgenoten. 

En dat lijkt ons nu net leuk! 

Het idee is om ‘een rondje Kraggenburg’ te paard te doen, een heuse Bloesemrit, als de 

fruitbomen in bloei staan in het voorjaar. Op deze manier ontmoet je dorpsgenoten met de 

zelfde hobby en zie je de schoonheid van ons buitengebied. 

Iedereen is welkom, van jong tot oud en ongeacht de tak van de paardensport die je beoefent. 

Dus start jij Z dressuur, spring je nog maar net over 10 cm, rij je alleen maar in het bos, ben 

je ervaren marathonrijder met je 2-span paarden, maak je de mooiste slidingsstops, rij je 

bitloos of rij je puur recreatief iedere week een rondje in de rijbak en lijkt dit je wat? Reageer!  

 

Graag horen we wat er ‘leeft’ binnen de paardenwereld van Kraggenburg, zodat we wat leuks 

op poten kunnen zetten, of in dit geval, op de paardenbenen! 

Stuur een mailtje naar paardenkraggenburg@gmail.com  en meld je aan. Dan volgt verdere 

informatie omtrent ons geplande ritje… 

 

Syb, Laura en Sanne-Mayke 

 

 

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. 

Annie van Boven. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

 e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens:  

thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 telefoonnr zorgteam: 0527 – 206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0527 – 63 03 00 (24 uur per dag bereikbaar en voor 

 spoedgevallen) 

 website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/  

 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 e-mail Nancy:  nancy.kamstra@carrefour.nu    

 telefoonnummer Nancy:  06 – 8352 6465 

 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

 algemene e-mail van team DOEN:  doen@noordoostpolder.nl   

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN:  0527 – 633 933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning en vragen stellen kunt u per  

 e-mail  via@noordoostpolder.nl 

mailto:paardenkraggenburg@gmail.com
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:via@noordoostpolder.nl
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Hey JIJ daar! 

 

Wij zijn Wij Hier?! Een nieuw dweilorkest in de Noordoostpolder! We zijn niet heel goed in the 

sound of silence, maar meer van het rockin’ all over the world. Één probleempje, we still 

haven’t found what we are looking for. Was music your first love, ben jij born to be wild en heb 

je good vibrations dan zijn wij op zoek naar jou! 

Don’t let us be misunderstood, je hoeft niet per sé een Brown Eyed Girl of Fortunate Son te 

zijn als je maar enigszins muzikaal bent, ben je van harte welkom!  

Genoeg food for thought? Think about it en kom 7 februari langs bij ons met je instrument! We 

repeteren in de even weken op woensdagavond aan de Neushoornweg 12 in Kraggenburg. Bel, 

app of mail voor meer informatie 06 13 42 73 09 of dweilorkestwijhier@hotmail.com 
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Inleverdata 2018 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

4 maart 14 maart 

15 april 25 april 

3 juni 13 juni 

16 september 26 september 

11 november 21 november 

 

Adverteren in De Uitkijk 

▪ De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet 

worden stopgezet. 

▪ Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

▪ De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

▪ Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

▪ De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar 

verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

▪ 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. 

▪ De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 

 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2018 

Afmeting (cm) Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele 
pagina) 

215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 

27-01 Jeu d’Op ‘de partycrashers’ HCR van Saaze 20.00 

03-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze 20.00 

05-02 Be-Fair Jaarvergadering Klokhuis 20.30 

09-02 De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen Klokhuis 13.30 

09-02 De Zotte Leeuwkes Who done it? ‘t Hoekje 20.00 

10-02 De Zotte Leeuwkes Groot Carnaval HCR van Saaze 20.30 

11-02 De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 

11-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval HCR van Saaze 14.00 

13-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval HCR van Saaze 15.00 

23-02 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 18.00 

23-03 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 18.00 

06/07-04 Sint Genesius ‘Mag het een beetje meer zijn’ HCR van Saaze 20.00 

27-03 Dorpsbelang Algemene jaarvergadering   

14-04 STEK 11 Dorpenloop   

09-04 STEK Start Avondvierdaagse   

26-04 STEK Kennedymars   

27-04 STEK Koningsdag   

06-05 STEK Steppentocht   

09-05 Feesweeekcommisie Start feestweek Feesttent  
 


