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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 27 maart 2018 
 

Aanwezig namens het bestuur:  
Jules Overmars (voorzitter), Wubbo de Raad (vice-voorzitter), Pieter van der Veen 

(penningmeester),  
Annemieke Janse, André Verwer, Erna Balk, Jan van Benthem en Yvonne de Hamer 
(secretaris en notulist). 

 
Afwezig met kennisgeving:  

Francien Vriend (Mercatus), wethouders W. Haagsma en H. Suelmann, A. Kerkhoven 
(dorpscoördinator – gem. NOP), H. Bakker van (Wijkbeheer – gem. NOP), 
afvaardiging STEK en kandidaat bestuursleden Mark Mooiweer (ziek) en Marieke Bos 

(werk). 
 

Totaal aantal aanwezigen: 65 personen hebben de presentielijst getekend. 
 

1.  Opening  
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. In het bijzonder diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente 

Noordoostpolder, vertegenwoordigers namens onze buurdorpen Marknesse en Ens,  
de pers en natuurlijk gastspreker Klaas Eissens. Planning nieuwbouw wordt kort 

toegelicht. Er is een grote groep mensen die betrokken is geweest bij de plannen voor 
de invulling van kavel Penders, hier wordt waardering voor uitgesproken. In 2012 is 
een DOP gemaakt, een deel hiervan is uitgevoerd, een deel bleek niet haalbaar. Het 

doel is Kraggenburg tot een leefbaar dorp te houden. Ook is verheugd gereageerd op 
het samengaan van de beide scholen en de start van de nieuwbouw/verbouw. De 

Nacht van  Kraggenburg wordt door Jules gememoreerd als een fantastische 
happening met veel dank aan de vele vrijwilligers die dit in korte tijd tot stand hebben 
gebracht. Jules bedankt iedere vrijwilliger die zich inzet voor het dorp en/of voor een 

ander. Jules haalt aan dat het zijn laatste jaarvergadering is en dat dit moment  
daarom voor hem extra speciaal is. 

 
2. Notulen van de  jaarvergadering van 22 maart 2017 (verslag in Uitkijk 
en op de website) 

Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
Kleine opmerking naar aanleiding van de notulen: Jules meldt dat het zwerfvuil in de 

berm wordt opgeruimd door het dorp zelf en Level1, waarvoor dank! 
 
3. Ingekomen stukken 

Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend. 
 

4. Mededelingen 
Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

1. Stand van zaken woningbouw 

Walstraat: Dit is door de gemeente in handen van een ontwikkelaar gegeven. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij info@ovtontwikkeling.nl. 

Uitbreiding: Al gememoreerd dat de gemeente nu het ontwerpbestemmingsplan 
maakt. Na de zomervakantie komt dit ter inzage en hopelijk is dit aan het eind 
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van het jaar rond. De kavel is tot oktober door de gemeente verhuurd. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. 
Woningen in de kerk: Deze woningen zijn bijna klaar en dit wordt binnenkort 

afgerond. Het begin van nieuwe woningen is er. Nu volhouden met de 
nieuwbouw! 

Over deze woningbouw kan altijd het Dorpsbelang worden benaderd, maar 
vragen kunnen ook rechtstreeks worden gesteld aan gemeente en/of 
ontwikkelaar. Op www.kraggenburg.nl staan bij het onderdeel ‘Wonen’ 

verschillende artikelen over de woningbouw. 
2. Informatie over het boerderijenboek door Piet Paauw 

De verhalen zijn klaar en de foto’s worden erbij gezocht. Piet wil een ieder die 
nog geen boek heeft besteld aangeven dat ze besteld kunnen worden via de 
formulieren en ook via www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl.  

3. Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Jan Akkerman. 
Waterloopbos - Er is gestart met een kunstwerk en met nieuwe entree- en 

parkeergelegenheid. Ook komt er een nieuw bezoekerscentrum, dat in 
september 2019 open moet gaan. Afgelopen weekend was er een rondleiding 
door het Waterloopbos voor oud medewerkers, hier zijn meer dan 200 

bezoekers op afgekomen! 
Voorsterbos - Hier leven volgens een recente telling momenteel tussen de 110 

en 120 reeën. Jan komt terug op een vraag van vorig jaar, op de ingang waar 
veel auto’s staan. De ingang en rotonde is eigendom van de gemeente en 
Natuurmonumenten gaat hier over nadenken. Veel bomen hebben te kampen 

met de Essen-ziekte en worden om deze reden en vanwege de veiligheid voor 
de bezoekers, gekapt. Omgevallen bomen laten ze bewust liggen. De 

Boomplantdag is dit jaar op 28 maart in het Wendelbos.  
De wandelgroep geeft bij monde van Siep Oud aan last te hebben van de hoge 
brandnetels in het Voorsterbos en vraagt of dit weggehaald kan worden. Jan 

geeft dit mee aan de boswachters. 
Andere mededelingen 

4. Maandag 26 maart hebben we van de provincie een update ontvangen over het 
vervangen van het asfalt op de Kraggenburgerweg, de Leemringweg en de 
Repelweg. De weg wordt ook 80 cm breder gemaakt en de planning is 

vooralsnog als volgt: 
Kraggenburgerweg september/oktober van dit jaar 

Repelweg voorjaar of zomer 2019 
Leemringweg voorjaar of zomer 2020 

5. Volgend jaar bestaat Kraggenburg 70 jaar. Komen er ideeën of plannen 
opborrelen voor zo’n lustrumjaar, ga dan in overleg met het bestuur 
Dorpsbelang (graag insturen via dorpsbelang@kraggenburg.nl) en de 

Feestcommissie.  
6. Bestuur Dorpsbelang heeft met de watersportvereniging Kraggenburg (WSVK), 

de ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) en Natuurmonumenten in 
samenwerking met de KNHM en de gemeente Noordoostpolder, afgelopen jaar 
gewerkt aan het project “de Brug”. D.w.z. een brug over de Zwolse vaart, zodat 

op die manier het Voorsterbos en het Waterloopbos met elkaar verbonden 
worden voor voetgangers en fietsers. Gelijktijdig wordt bij dit project gekeken 

hoe we de Loswal en omgeving kunnen opknappen, het herstel van de 
Bietenbrug en naar verbetering van de toegang tot het Voorsterbos bij de 
rotonde. In de Uitkijk van november 2017 heeft hierover een artikel gestaan. 

Wij hebben voor de brug een subsidieaanvraag ingediend, helaas is deze niet 
aan ons toegekend omdat het totale subsidiebedrag hiermee werd 

overschreden. Er mogen geen onderdelen uit de aanvraag worden geschrapt 
om hiermee wel onder het beschikbare bedrag te komen. Een projectaanvraag 

mailto:mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
http://www.kraggenburg.nl/
http://www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl/
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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wordt in één keer goedgekeurd of afgekeurd. Het project kreeg met 16 punten 

wel een positieve score van de daarvoor ingestelde adviescommissie (hoogste 
score was 19 punten). Ter ondersteuning van de subsidieaanvraag was er een 

film gemaakt door Klaas Eissens. Deze film werd als toelichting deze avond 
getoond  en kreeg de nodige bijval van de aanwezigen. Nu komt er het plan om 

de brug te vervangen door een pontje, waardoor toch “de verbinding” 
gerealiseerd kan worden.  Of deze op zonne-energie komt of dat het een 
trekpontje wordt is nog niet bekend. 

 
5. Jaaroverzicht secretaris 2017 

Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 

70% Van de inwoners van Kraggenburg is lid van het Dorpsbelang en 87% daarvan 
heeft een automatische incasso. De Rabobank heeft ons in 2017 € 1500,- gegeven 

i.p.v. de € 1000,- normaliter. We hebben € 400,- ontvangen vanuit het positieve 
resultaat van de Uitkijk. Voor de uitwerking van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) is 
een bijdrage ontvangen van de gemeente. De post ‘Onttrekking nog te besteden 

gelden’ komt dit jaar vrij. Een deel van deze post is gebruikt voor de Nacht van 
Kraggenburg (NvK) en ook voor de materiaal kosten van de kerstversiering. Vanuit de 

zaal klinkt waardering voor deze versiering. Er is nog geld over en Pieter vraagt of 
men zich wil melden bij het Dorpsbelang voor een bijdrage  voor projecten en/of 
ontwikkelingen, die ten gunste van de leefbaarheid van ons dorp dienen. Voor de film 

over “de Brug” is  naast een bijdrage van de initiatiefnemers, ook een bijdrage  van 
de gemeente ontvangen. Er zijn geen vragen over het resultaat van de jaarrekening 

2017 van het bestuur van Dorpsberlang. 
De Uitkijk heeft iets teruglopende advertentie inkomsten. Kosten zijn gelijk gebleven. 
Door het mooie weer heeft de Feestweek afgelopen jaar goede dagen gedraaid 

waardoor de inkomsten hoger dan verwacht zijn uitgevallen. Er zijn geen vragen over 
de commissies. 

 
7. Verslag kascommissie 
Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Joop 

Stengs. Helaas is Joop ons ontvallen, waarvoor Cees Meijs in zijn plaats gevraagd is. 
Jacques meldt aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de 

kascommissie voorstelt om de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering 
verleent op basis hiervan décharge aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 

2017 en balans per 31-12-2017 goedgekeurd. 
 
8. Benoeming kascommissie 

Jacques blijft kascommissielid en Leon van der Wekken wordt benoemd als nieuw lid. 
 

9. Begroting 2018 en vaststellen contributie 
Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2018. Onderhoud van de 
pannakooi en het opzetten van de Groenbrigade komen er nu wel aan. Er wordt 

gevraagd waarom het bestuur van Dorpsbelang dat opvoert i.p.v. de gemeente. Dit 
komt omdat er bij realisatie van de pannakooi en later bij de speeltuin aan de 

Voorstraat is afgesproken dat het onderhoud voor rekening van het dorp en daarmee 
van Dorpsbelang komt. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of de gemeente dan 
nog wel de inspectie bij de speeltuin uitvoert. Toegezegd wordt dat dit nagevraagd zal 

worden bij de gemeente. 
Contributie wordt niet verhoogd en hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 

2018 door de vergadering vastgesteld.  
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10.  Bestuursverkiezing 

Jules geeft het woord aan vice voorzitter Wubbo. Statutair aftredend en niet 
herkiesbaar zijn Erna Balk en Pieter van der Veen. Aftredend en niet herkiesbaar (3 

termijnen) is Jules Overmars. In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de 
volgende kandidaten voor: Marieke Bos, Marian Meijs en Mark Mooiweer. 

Het bestuur heeft uit zijn midden (zoals in de statuten is vastgelegd) de heer André 
Verwer tot voorzitter benoemd. Vervolgens spreekt André een dankwoord in de 
richting van Pieter; Annemieke spreekt waardering en lof uit in de richting van Erna 

en tot slot spreekt Wubbo Jules toe. Alvorens daartoe over te gaan, vraagt hij aan 
Jules om het voorzitterschap formeel over te dragen aan de nieuwe voorzitter door 

overhandiging van de voorzittershamer. Daarna memoreert Wubbo een aantal 
belangrijke zaken, waaraan Jules gedurende de afgelopen negen jaren sturing en 
leiding heeft gegeven. Niet alleen binnen Kraggenburg was Jules actief ook via o.a. 

het 10 dorpen overleg heeft hij van zich laten horen. Naar de mening van het bestuur 
zijn gezien zijn grote inzet voor ons dorp en de vele activiteiten waaraan hij heeft 

meegewerkt, aanleiding voor het bestuur geweest om aan de algemene leden 
vergadering van Dorpsbelang voor te stellen, conform artikel 3 lid 4 van de statuten, 
om Jules Overmars voor te dragen als ere lid van de vereniging. Dit voorstel wordt 

vervolgens met applaus door de vergadering ondersteund. Hierna volgt de 
overhandiging van de oorkonde met fles wijn en voor Marian Overmars biedt de vice 

voorzitter als dank een boeket bloemen aan. Daarna spreekt Klaas Jan Loosman 
(IGW) mede namens Nancy Kamstra (Carrefour) nog dankwoorden uit in de richting 
van Jules. Tot slot antwoordt Jules met enkele woorden van dank aan de vergadering. 

 
11. Jaarplanning Dorpsbelang 

Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn 
aangediend, kort doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is 
mogelijk nieuw. Voor alles geldt dat Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de 

plannen en projecten betrekt zodat het ook draagvlak heeft. 
- Graag aan de slag met plannen en ideeën vanuit bevolking 

- Inrichting openbare ruimte naast de school (dorpscentrum) 
- Planontwikkelingen en start uitvoering gebied tegen over de Gerrit Klokstraat 

en rondom de wadi 

- Samen met de school opzetten van dorpsbibliotheek 
- Opzetten en start van groenbrigade 

- Contacten met verenigingen in dorp zoals Be Fair, FC Kraggenburg en OVK 
- Voortzetting project ‘De Verbinding” met aandacht loswal, jachthaven en entree 

naar het bos  
- Contacten met dorpsbelangen via 10 Dorpenoverleg en specifiek met Ens en 

Marknesse voor aanpak gezamenlijke belangen 

- Uitwerking van het digitaal dorpsplein voor Kraggenburg – hier is leadersubsidie 
voor aangevraagd en onlangs toegezegd; nu kan dit project doorgaan. 

- Ideeën voor het 70-jarig bestaan volgend jaar zijn zeer welkom! 
 
12. Rondvraag 

Er worden verschillende vragen gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen. 
“Waarom bouwt Mercatus niet op kavel Penders?” Wubbo antwoordt dat Mercatus 

haar woningenbestand baseert op de toekomstige vraag en zij heeft berekend dat tot 
2027 er voor Kraggenburg 95 huurwoningen nodig zijn. Op dit moment bezit Mercatus 
101 huurwoningen. Bij deze berekening houdt men ook rekening met de gemiddeld 

zoektijd naar een huurwoning en die is voor Kraggenburg met 0,83 jaar erg laag. De 
gemiddelde zoektijd voor de andere dorpen ligt op 1,21, waaruit blijkt dat 

Kraggenburg volgens Mercatus dus goed scoort. Het kan dus zijn dat huurwoningen 
die vrij komen, in de verkoop komen. Als er heel veel vraag naar komt, kan het zijn 



 

 

6 

dat Mercatus haar beleid gaat bijstellen. Dat zal dan zeker door het bestuur van 

Dorpsbelang bepleit worden. Uit de vergadering komen vervolgens verschillende 
opmerkingen waaruit blijkt dat in de praktijk de Kraggenburgse jeugd vaak lang staat 

ingeschreven, omdat er eerder mensen uit de omgeving worden geplaatst, omdat die 
hoger op de lijst van inschrijvingen staan. Vanuit het bestuur wordt opgeroepen om 

heel concreet met voorbeelden te komen (onderbouwd met data) zodat wij aan de 
hand daarvan met  Mercatus in overleg kunnen en zo nodig hen kunnen uitnodigen 
voor een gesprek om deze discussie aan te gaan in een ledenvergadering. Hierbij ook 

aandacht geven aan de starterswoningen en levensloopwoningen zodat mensen langer 
in ons dorp kunnen blijven wonen. 

Op de vraag waarom sommige huurwoningen van Mercatus wel zijn opgeknapt (zoals 
bijv. de gehele Pioniersstraat) en andere niet, wordt geantwoord door het bestuur dat 
deze vanzelf aan de beurt komen indien nodig. 

Vervolgens wordt gevraagd aan het bestuur hoe wij ook kunnen profiteren van de 
Windmolengelden. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat dit onderwerp al twee 

keer met het college van B&W is besproken in het 10-Dorpenoverleg, met als reactie 
vanuit het college dat zij “er niet over gaan”. Via de inbreng voor het college 
programma 2018-2022 vanuit het 10 dorpenoverleg, is dit onderwerp op verzoek van 

Kraggenburg wel opgenomen onder het mom van “wij willen gelijke 
ontwikkelingskansen hebben als de andere dorpen”. Nu maar afwachten wat de 

onderhandelende partijen daarmee gaan doen. 
Terugkomend op het potje dat ‘over’ is, wordt er geopperd om met de directie van de 
Fladderiep in overleg te gaan omtrent het schoolplein. Geantwoord wordt dat er al 

gesprekken gaande zijn. Daarnaast zou voor de Feestweek Commissie (FWC) in de 
begroting wat extra geld gebudgetteerd kunnen worden voor het jubileum jaar. Als 

reactie op dit laatste voorstel wordt vanuit het bestuur geantwoord dat de jaarlijkse 
bijdrage van € 1500 juist bedoeld is voor de lustrum bijeenkomsten. Maar het bestuur 
heeft binnenkort een gesprek met de FWC en dan komt dit onderwerp zeker aan de 

orde. 
Een aantal jaren geleden is gevraagd naar het rondje Noordoostpolder als fietspad 

over de dijk en waar het stuk dijk tussen Ens en Kadoelen nog ontbreekt. Gevraagd 
wordt naar de stand van zaken. Wubbo antwoordt dat de besluitvorming was 
afgerond, maar nu blijkt bij aanbesteding dat het geheel fors duurder wordt. Dit 

betekent dat de drie partijen (provincie, waterschap en gemeente) weer terug moeten 
naar hun besturen om voor het ontbrekend gedeelte instemming te krijgen. De 

gemeente heeft dit verzoek over de verkiezingen heen getild, waardoor 
besluitvorming pas in juni verwacht wordt. Als ook de beide andere partners positief 

besluiten, betekent dit dat de realisatie een jaar langer op zich laat wachten (2019).  
Gevraagd wordt naar de schade aan het kunstwerk Pier en Horizon, dat  met de 
laatste storm is losgeschoten en weggewaaid. Vanuit het bestuur wordt gemeld dat er 

tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente afspraken zijn gemaakt over het 
herstel.  

Omtrent het gehele bos-lint rond het dorp wordt gevraagd of het beter onderhouden 
kan worden. Daarbij wijst de vragensteller vooral op het gedeelte ten noorden van de 
Walstraat. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat het gehele bos-lint (incl. ten 

noorden van de Walstraat) aandacht zal krijgen . Mogelijk als een klus bij de klussen 
dag en/of als start voor de nog op te richten groenbrigade. 

 
Als toevoeging na de vergadering komt nog de opmerking dat  de wegsplitsing in de 
Voorstraat t.h.v. de kerk/Kapsalon Geniet niet praktisch,  zeer onduidelijk en 

gevaarlijk is. Veel mensen houden zich er al niet aan, maar het maakt het ook 
gevaarlijk voor de Kapsalon/snackbar/Kachelwinkel. Gevraagd wordt of het  weer naar 

de oude opzet teruggezet kan worden?  
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13.  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit 
hiermee het officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

 
Na de pauze vertelt Klaas Eissens over zijn passie waarmee hij de hele wereld over is 

gegaan: beeld en geluid. 
 
Yvonne de Hamer, Secretaris Dorpsbelang 

 
 

Stratenvolleybal Feestweek 2018 ‘de foute volleybal’ 

 

Ook dit jaar gaan wij weer volleyballen tijdens de feestweek.  
Deze keer op zaterdagmiddag 12 mei van 13:00 – 16:00 uur. 
 

Met de basisschoolkinderen wordt een keer geoefend om iedereen op 
het juiste niveau en leeftijd te kunnen indelen. Tijdens dit uurtje zullen 

ook de spelregels worden doorgenomen. 
Oefenen staat gepland op donderdag 26 april van 17:30 tot 18:30 uur 
voor kinderen van groep 4 t/m groep 8, in de gymzaal aan de 

Noordermeent.  
 

Aanmelden kan via jouw wijkvertegenwoordiger. Wie jouw wijkvertegenwoordiger is 
staat vermeld op de website www.feestweekkraggenburg.nl.  
De basisschool kinderen draaien dus niet mee in het wijktoernooi, zij hebben een 

eigen toernooi.  
Tot donderdag 26 april en zaterdag 12 mei. 

 
Be-Fair 
 
 

INLOOPAVOND 30 MEI: ONDERHOUD KRAGGENBURGERWEG 

 

Op woensdag 30 mei 2018 organiseert Provincie Flevoland een inloopavond over 
geplande werkzaamheden aan de Kraggenburgerweg. De inloopavond vindt plaats in 

Hotel van Saaze van 17.00 tot 19.00 uur. Er is geen vast programma; u kunt 
binnenlopen wanneer het u schikt. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om 
informatie te geven en vragen te beantwoorden.  

 
Werkzaamheden 

In september en oktober van dit jaar gaat Provincie Flevoland groot onderhoud 
uitvoeren aan de Kraggenburgerweg. Dit houdt in dat het asfalt volledig wordt 
verwijderd om daarna nieuw asfalt aan te brengen. De weg wordt door middel van 

bermbeton verbreed naar 7,30m en voorzien van ribbelstroken en glasbollen om de 
veiligheid te vergroten.   

 
Omleidingsroutes 
De werkzaamheden vinden plaats van de rotonde bij Kraggenburg tot de 

Voorsterbrug. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd: van de rotonde 
tot en met de Leemkade en van het Gesteente tot de Voorsterbrug. Door het faseren 

van de werkzaamheden is het industrieterrein te allen tijde toegankelijk.  
 
Tijdens fase 1 (onderhoud rotonde) wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor 

bestemmingsverkeer Kraggenburg. Via de Zuiderringweg, Hertenweg en de Voorstraat 
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kunt u Kraggenburg in en via de Dam en Zuiderringweg kunt u Kraggenburg uit. Het 

industrieterrein is bereikbaar via de Repelweg, Kraggenburgerweg en Gesteente. 
Tijdens fase 2 is de rotonde geopend en is Kraggenburg weer bereikbaar via de 

Leemringweg en Zuiderringweg. De Kraggenburgerweg is alleen toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer (bewoners); het industrieterrein kan bereikt worden via rotonde 

Kraggenburg en de Leemkade.  
 
Voor het doorgaande verkeer tussen de N50/A6 en Meppel is de Kraggenburgerweg 

tijdens de gehele periode afgesloten. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer 
loopt via Emmeloord, Marknesse en Vollenhove.  

 
Lijn 71 rijdt tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Pendelbussen worden 
ingezet om reizigers uit Kraggenburg te vervoeren.  

 
Overige werkzaamheden 

Naast de Kraggenburgerweg zijn ook de Repelweg en Leemringweg aan groot 
onderhoud toe. Deze wegen staan – onder voorbehoud – op de planning voor 
respectievelijk 2019 en 2020. 
 

 

AVONDVIERDAAGSE 2018 

 

Van maandag 9 april t/m vrijdag 13 april hebben maar liefst 89 deelnemers 

meegedaan aan de avondvierdaagse in Kraggenburg. 
Wat was het een gezellige week met als hoogtepunt de Dolle Donderdag waarop 
kinderen, ouders en begeleiders verkleed mochten komen. 

Vrijdag liepen ook de peuters mee en gelukkig bleef het ook deze avond droog. Met 
een groot muzikaal onthaal door het Vollenhoofsch Fanfare werd de week feestelijk 

afgesloten.  
De avondvierdaagse zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vrijwilligers, sponsoren 
en uiteraard de deelnemers, bedankt hiervoor. 

 
Wij als organisatie kijken terug op een geslaagde avondvierdaagse en zien jullie graag 

volgend jaar weer! 
 

Groet, 
Inge & Daphne 
 

 

RietveldRun                                           

 
 

 

Woensdag 30 mei 2018 wordt in Nagele de RietveldRun gehouden. Dit 
hardloopevenement vormt een onderdeel van het dorpsfeest en wordt georganiseerd 

door ‘Sportdorp Nagele’ in samenwerking met de feestcommissie.  
 

Het evenement begint om 19:00 uur met een kidsrun voor alle jeugd van de 
basisschool. De kleuters (groep 1 en 2) lopen 1 ronde van 0,5 km. Groep 3 t/m 6 
loopt 2 rondes, en de kinderen uit groep 7 en 8 lopen 3 rondes. Inschrijving vanaf 

18:30 uur in MFC Het Rietveld. De kinderen lopen op een parcours dat goed te volgen 
is voor ouders en andere belangstellenden.  
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Daarna volgt de RietveldRun voor senioren met een afstand van 10 km om 19:30 uur. 

De deelnemers zullen een gevarieerd parcours voorgeschoteld krijgen met daarin een 
groot gedeelte door het Nagelerbos. De RietveldRun telt mee voor de 

dorpencompetitie van AV NOP.  Inschrijving vanaf 18:45 uur. Ook zullen er prijzen 
zijn voor de snelste man en vrouw over 10 km. Daarnaast zijn er prijzen voor de 

snelste man en vrouw uit Nagele. 
 
Voor degene die 10 km te ver vinden is het ook mogelijk om een kortere afstand te 

lopen, namelijk 3,3 km of 6,6 km. Degenen die de 10 km lopen, leggen het parcours 
af door 3 maal dezelfde ronde te lopen. Het belangrijkste is dat iedereen in beweging 

komt en meeloopt! 
 
 

STEK 

 

DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 6 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom 

heten en blikte onze dorps voorzitter Jules Overmars terug op de 
zaken waar dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee heeft bezig 
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 revues voor o.a. kledingadvies, souffleuse en draait ook 

al wat jaartjes mee achter dezelfde bar... en is natuurlijk de rechter hand van Piet.....   
 

De Feestweekcommissie maakt bekend dat ze dit jaar helemaal de verkeerde kant 
opgaan 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, met als afsluiter 
een heerlijk broodje beenham! 

Het prachtige bloemstuk op het podium was 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. 

 
De 12-dorpenloop 
Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 14 april, waaraan maar 

liefst 80 teams deelnamen. De lopers werden bij aankomst verwelkomd met een 
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heerlijke appel van Vink Fruitboerderij. Het team van FC Kraggenburg 4 is zelfs op de 

14e plaats geëindigd! Top! Verdere uitslagen kun je vinden op www.avnop.nl. 
 

DORPENSCHOONMAAK 
Op woensdagmorgen, 25 april, hebben we i.s.m. de kinderen en leerkrachten van de 

Fladderiep veel zwerfafval mogen opruimen in Kraggenburg. Met een prikstok, 
handschoenen en een vuilniszak zijn we het dorp ingegaan. Ook hadden alle kinderen 
een fel gekleurd hesje aan van Supporter van Schoon.  

Na een uur flink opruimen, konden de kinderen genieten van een welverdiend ijsje 
van t Hoekje. Bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan een schoon dorp. 

 
Leeuwenronde 
De voorbereidingen voor de Leeuwenronde op vrijdag 18 mei, zijn in volle gang. We 

hopen veel dorpsgenoten en verdere atleten te mogen verwelkomen. En uiteraard 
veel supporters die deze fanatieke lopers komen aanmoedigen. 

We starten met de halve marathon om 19.00 uur. De 2, 4, 6 en 11 kilometer starten 
daarna. U kunt zich vooraf inschrijven via https://eventkit.mylaps.com/nl/event/697 en op 

deze dag ter plekke inschrijven bij HCR Van Saaze. 
 

Het inschrijfgeld voor de halve marathon en de 11 km is €10,00*  
Voor de 6 km, € 8,00* en de overige afstanden € 2,00.  
*Als er vooraf ingeschreven wordt, geldt voor de halve marathon, de 11 en de 6 km 

een korting van €2,00. 
 

De afstanden 2 en 4 km kunnen alleen de vrijdagavond opgeven en de kosten zijn  
€ 2,00. 
T/m 15 jaar is het inschrijfgeld €2,00.  

Graag met gepast geld betalen. 
 

Voor alle deelnemers is een geweldige medaille te verdienen. 
 
U kunt ons volgen via:  

Facebook - www.facebook.com/stekkraggenburg  

Op twitter -  twitter.com/StekKraggenburg 
 
Stek Kraggenburg 

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

Dick de Boer en Wilma van Beekhuizen 
 

 

Aankondiging dagje uit JVV 

 

Woensdag 4 juli 2018 gaan we weer een dagje uit met de JVV. 
Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda. De dagreis is door de JVV 
georganiseerd voor de 55 plussers en gaat dit jaar naar DOESBURG. 

 
We bezoeken er o.a. het Mosterd museum. 

  
Nadere gegevens volgen in het juni nummer van de Uitkijk. 
 

 
 

 

https://eventkit.mylaps.com/nl/event/697
http://www.facebook.com/stekkraggenburg
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 
 

Een foute dienst? 
 

Als afsluiting van de feestweek is er een oecumenische 
samenkomst voor het hele dorp in de feesttent op 13 mei. Ds. Ko 
Sent is legerpredikant en gaat in deze dienst voor. Leger en kerk is 

dat fout? Het wordt in ieder geval een inspirerende dienst voor jong 
en oud en iedereen is van harte welkom! 

 

De kerk gaat digitaal 
 
Sinds enkele weken zijn de kerkdiensten op zondag, maar ook bijzondere diensten zoals 

b.v. een begrafenis uit onze dorpskerk, ook te beluisteren of te downloaden op internet. 
Dit kan ‘live’ maar ook door de weeks achteraf. Hoe moet dat? Dit kan op een aantal 
manieren…. 

 
▪ Via een smartphone of tablet kun je in de play- of appstore een app downloaden: 

‘kerkomroep’. Via het zoekmenu kiest u: Kraggenburg.  

▪ Ga op uw computer naar ‘kerkomroep.nl’. vul in bij: vind uw kerk: Kraggenburg 
▪ Ga rechtstreeks op uw computer naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21688 

▪ Op de website van onze kerk bij het menu kerkdiensten is ook een link aanwezig. 
 
 
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 
 

dag datum tijd bijzonderheid  voorganger 

di 24-apr 15.00 open kerk op dinsdag middag 

zo 29-apr 10.00   Mw. Ds. I. Terlouw 

zo 6-mei 10.00 Morgengebed  

zo 13-mei 11.00 

Oecumenische 

dienst in de 

feesttent 

ds. K. Sent 

zo 20-mei 10.00 Eerste pinksterdag Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 27-mei 10.00  Dhr. R.Pasterkamp 

di 29-mei 15.00 open kerk op dinsdag middag 

zo 3-jun 11.00  Ds. W.L. Dekker 

zo 10-jun 10.00 Avondmaal Mw. Ds. M. Rohaan - Bisperink 

zo 17-jun 10.00 
 

Ds. W.J. Menkveld 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

 

Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: 

www.pknkraggenburg.nl 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21688
http://www.pknkraggenburg.nl/
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Groenbrigade Kraggenburg opgericht 

 

Op 3 april jl. is de Groenbrigade van Kraggenburg opgericht. Op deze bijeenkomst, die 

door Dorpsbelang was georganiseerd, waren ruim 15 belangstellenden afgekomen. 
Allemaal mensen die het leuk vinden om in hun vrije tijd iets voor het dorp te doen, 

en die er gezamenlijk aan bij willen dragen dat ons dorp er nog mooier uitziet. 
 

De groep gaat een grote verscheidenheid aan klussen oppakken die de gemeente (om 
financiële redenen) niet meer doet, en dat geeft ons de ruimte om een aantal plekken 
naar eigen inzicht in te richten. Denk hierbij aan het planten van bloembollen, extra 

onderhoud van de begraafplaats, onderhoud van het boslint rondom het dorp, 
onderhoud van de bloembakken bij de entree van het dorp (die eigendom zijn van 

Dorpsbelang), hulp bij de herinrichting van het gebied rondom de wadi en de 
volkstuinen, etc. De groenbrigade gaat nauw samenwerken met de gemeente zodat 
de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. 

 
Als u tips heeft waar de groenbrigade mee aan de slag zou kunnen, of als u zelf ook af 

en toe zou willen helpen, neem dan contact op met de coördinator, Jules Overmars, 
jules.overmars@hetnet.nl, 06-13365247. 
 

Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 

 
FC Kraggenburg  

 

 

 

Er wordt weer volop gevoetbald op ons mooie sportpark de Brem.  
Kom gezellig eens kijken als de jeugd op zaterdag speelt en anders op zondag bij de 

senioren!   
 
Ben Vonk is voorlopig gestopt als consul. Hij heeft ons jarenlang geholpen met het 

onderhoud van de accommodatie en de velden. Daarnaast was Ben veel aanwezig op 
de Brem voor hand en spandiensten. Namens het bestuur willen we Ben bedanken 

voor zijn jarenlange inzet en we hopen dat hij snel weer terugkeert als consul.  
 
Het onderhoud blijft natuurlijk wel doorgaan op de Brem. Wij zoeken vrijwilligers die 

het leuk vinden om af en toe te helpen met klusjes.  
Bij interesse en/of vragen graag bellen naar Ate Jan Benedictus: 06 13490920.  

 

Hebben jullie de volgende evenementen al in jullie agenda gezet? 😊  

Seizoensafsluiting  27 mei 2018 
FC dag      16 juni 2018 

Harkemase boys - Berkum 14 juli 2018 
 

 
Een sportieve groet,  
 

het Bestuur  
 

 

 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Wat is NOPagenda? 
 

NOPagenda is een (gratis) regioagenda voor de Noordoostpolder. Het laat alle 

evenementen zien die er in dit gebied zijn. Overzichtelijk en duidelijk. 

 

Je kunt denken aan een toneeluitvoering in Creil, een sportweekend in Emmeloord 

of een muziekfestival in Bant. Maar ook een sportdag, schuurfeest, theatershow, 

jeu de boules toernooi, lezing, open dag, carnaval of dancenight.  

 

Meld je evenement gratis aan. Het is simpel. 

 

Zo kunnen we samen de NOP nog beter op de kaart zetten.  

Er is machtig veel te doen hier!   :-) 

 

Kijk snel op www.nopagenda.nl 
 

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: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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Inleverdata 2018 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

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 

21-04 t/m 06-05  Tulpenfestival   

27-04 STEK Koningsdag   

06-05 STEK Steppentocht   

09-05 Feestweekcommissie Start feestweek Feesttent  

18-05 STEK Leeuwenronde   

27-05 FC Kraggenburg Seizoensafsluiting Voetbalveld  

30-05 Provincie Flevoland Inloopavond onderhoud Kraggenburgerweg Saaze 17.00 

16-06 FC Kraggenburg FC dag Voetbalveld  

04-07 JVV Dagreis naar Doesburg   

14-07  FC Kraggenburg Harkemase boys - Berkum Voetbalveld  

29-08 STEK Vakantieactiviteiten   

31-10 STEK Seniorenmiddag   

24-11 STEK Sinterklaasintocht   
 


