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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Dan zijn we met elkaar, na een prachtige zomer met hoge temperaturen, alweer in 

september beland. Misschien voor sommigen van ons een beetje te warm, maar altijd nog 

beter dan regen denk ik dan. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het een ‘mooie chaos’ in en rondom het dorp. Hiermee 

bedoel ik  natuurlijk de wegafsluiting van de rotonde. Niet iedereen had in de gaten dat er 

eenrichtingsverkeer toegepast zou worden. Ook liet een juiste bebording  het hier en daar 

afweten. Maar na contact met Provincie is het uiteindelijk toch gelukt om enige rust te 

creëren in het verkeer. 

 

Als alles volgens planning loopt,  is de rotonde voor het uitkomen van deze Uitkijk weer 

open. Daarna is de Kraggenburgerweg aan de beurt. Deze werkzaamheden zullen half 

oktober gereed zijn. Voor 2019 staat de Repelweg en in 2020 de Leemringweg op het 

programma voor onderhoud. Dat u het alvast weet. 

 

In het dorp wordt nog gewerkt aan de riolering in de Casper Kombrinkstraat. Daar is de 

maand september nog voor nodig. Als dit afgerond is komt er voor dit gebied nog niet de 

vertrouwde rust. 

 

In oktober wordt de grond die bestemd is voor woningbouw ‘bouwrijp’ gemaakt. Ik bedoel 

dan de locatie Walstraat/Hertenweg, waar 7 starterswoningen gaan komen. Er worden 

enkele bomen gekapt om plaats te maken voor deze woningen. Deze werkzaamheden 

beginnen rond 15 oktober. 

 

De brochure voor de verkoop van de woningen zal in september gereed zijn, waarna de 

verkoop gaat beginnen. Afhankelijk van de snelheid van de verkoop van de huizen, gaat de 

bouw van start. 

 

Verder heb ik in de vorige Uitkijk geschreven over de uitbreiding woningbouw op kavel 

‘Penders’. Hiervoor is een klankbord groep gevormd die samen met de gemeente overlegt 

om tot een goed uitgewerkt plan te komen. Deze klankbordgroep bestaat uit potentiële 

kopers, omwonenden en enkele leden van het bestuur van het Dorpsbelang. 

Nu, enkele bijeenkomsten en excursies verder, begint het plan goed vorm te krijgen. 

De klankbordgroep wil dit uitgewerkte plan inclusief tijdsplanning, graag samen met 

gemeente Noordoostpolder aan u presenteren.  

Ik nodig u daarom op 9 oktober uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent vanaf 19.15 uur van 

harte welkom in dorpshuis het Klokhuis, waarna de presentatie om 19.30 uur start.  

 

Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie! 

 

Ook zal het u niet ontgaan zijn dat er ondertussen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd  

is. Een lang gekoesterde wens van veel ouders en bewoners is in vervulling gegaan. 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Het is alweer zo’n 20 jaar geleden dat er een samenwerkingschool  in Kraggenburg was. 

Ondanks toestemming van toenmalig Staatsecretaris Netelenbos van Onderwijs heeft men 

dit om politieke redenen, al  na een jaar, met tegenzin weer moeten terugdraaien. 

 

Ik hoop dat de kinderen van Kraggenburg  en de leerkrachten nog vele jaren met plezier 

naar deze nieuw  school mogen gaan! Het  oude schoolgedeelte (voormalige 

Bonifaciusschool), wordt afgebroken. Een nieuw terrein zal ontstaan, waarover het bestuur 

van het Dorpsbelang, de school en de gemeente in overleg zijn om een mooie inrichting 

voor deze ruimte te maken.  

 

Een andere ruimte in Kraggenburg waar ik het over wil hebben is de Wadi/Volkstuinen aan 

de Gerrit Klokstraat. Samen met de omwonenden, volkstuinders, de gemeente en 

Landschapsbeheer is er een mooi plan gemaakt dat daar gerealiseerd zou kunnen worden. 

Belangrijk daarbij was wel dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zouden zijn om het 

plan te realiseren en te onderhouden. Helaas is dat laatste niet gelukt. Daarom hebben we 

besloten om dit project af te sluiten, helaas zonder mooi gezamenlijk resultaat.  

Annemieke en Erna bedankt voor jullie inzet! 

 

Als we nu nog even vooruit kijken, dan zien we 2019 alweer verschijnen. Dat betekent het 

70 jarige bestaan van Kraggenburg. 

In een lustrum jaar gebeurt er altijd iets extra ‘s. Ik hoop dan ook dat U zich betrokken zal  

voelen en dat we er met elkaar een mooi jaar van mogen maken. 

 

André Verwer 

 

 

 

Dorpsbelang - Kraggenburg van 1949 – 2019                       

 

In 2019 vieren we dat Kraggenburg 70 jaar bestaat. Dorpsbelang 

Kraggenburg is op zoek naar mensen die leuke ideeën hebben voor 

een bijzondere activiteit en die dit in het jubileumjaar willen 

uitvoeren.  Misschien heb je wel eens gedacht: “Dit zou nou echt iets 

voor Kraggenburg zijn” dan is het nu tijd om daarmee naar voren te 

komen. Dus heb je een leuk idee, meld je dan bij Dorpsbelang 

Kraggenburg. Wij kunnen je helpen met raad en daad. Ook is er 

budget beschikbaar.  

 

Om alvast een richtlijn aan te geven: we zijn op zoek naar seizoensgebonden activiteiten. Wij 

denken aan vier (voorjaar, zomer, najaar en winter) wat grotere evenementen, geschikt voor 

een brede groep. 

 

De al bestaande activiteiten kunnen er natuurlijk ook een ‘70 jarig label’ aan vast plakken. Wel 

is het prettig als deze activiteiten gemeld worden, zodat er een overzicht is en activiteiten 

elkaar niet in de weg zitten.  

 

Er wordt een agenda opgesteld van de activiteiten die speciaal in het kader van 70 jaar 

Kraggenburg gehouden worden. Deze wordt in de Uitkijk, op de website en op social media 

geplaatst. Als we dit in goed overleg realiseren, wordt het een bruisend en vooral feestelijk 

jaar.  

 

Meld je aan via dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 

Mark Mooiweer, Annemieke Janse, Marian Meijs, Yvonne de Hamer 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Dorpsbelang - Boek ‘Kraggenburg 50 jaar’ 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

20 Jaar geleden is het boek 'Kraggenburg 50 jaar' uitgegeven. Heeft u dit boek nog 

ergens op zolder slingeren of weet u dat het nog ergens ligt te 'niksen'? Indien u er niets meer 

mee doet zouden wij deze graag weer terug krijgen, wellicht kunnen we iemand anders hier 

weer blij mee maken!  

 

Wilt u hem dan afgeven bij onze secretaris? Bij voorbaat dank! 

 

Namens Dorpsbelang Kraggenburg 

Yvonne De Hamer  

Stuwwal 12 

 

 

 

Body Fit 

 

In de zomer lekker even ontspannen, minder regelmaat, minder regels met 

eten en bewegen. De geest wat zwak en de spieren een beetje slap, de 

weerstand wat minder. Dat moet nu weer veranderen, dus “KOM OP” de 

conditie verbeteren, weerstand opbouwen, voel je fit en energiek, maak je 

spieren weer sterk!  

Kom op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal. 

Wij zijn daar met een klein groepje elke week flink mee bezig en kunnen 

wel wat versterking gebruiken. Samen sporten, spieren versterken door 

“planken” of met gewichten werken en andere krachtoefeningen, 

Uithoudingsvermogen verbeteren door flink te stappen op de step of springen. Lenigheids 

oefeningen om alles soepel te houden.   

Kom meedoen met onze gezellige BODY FIT groep. 

Loop gewoon eens binnen, de eerste 3 keer is gratis mee trainen. 

Lekker dicht bij huis in Kraggenburg. 

 

Voor meer informatie  

Paula Snellink 250017 of 06-23272799 
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Steun 65 jaar Be-Fair tijdens de Rabobank 

Clubkas Campagne 

 

Be-Fair bestaat op 3 november 2018 65 jaar! Dit laten we natuurlijk niet 

helemaal ongemerkt voorbij gaan, we gaan hier samen met onze leden 

later dit jaar nog iets leuks van maken. In de volgende Uitkijk meer 

hierover. 

 

Ook dit jaar neemt Be-Fair weer deel aan de Rabobank Clubkas 

Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is een mooie kans voor 

verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken. Dit jaar willen wij de opbrengst 

van de campagne gebruiken voor de festiviteiten ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van 

Be-Fair later dit jaar. In totaal is € 100.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen 

leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk hun stem uitbrengen op de verenging(en) of 

stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard 

(iedere stem is een paar euro waard). Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting 

uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Leden van Rabobank 

Noordoostpolder-Urk ontvangen dinsdag 2 oktober een stemkaart op de deurmat en kunnen 

per persoon 3 stemmen uitbrengen. Stemmen kan t/m dinsdag 16 oktober. 

Op donderdag 13 december wordt tijdens een feestelijke slotavond aan de deelnemende clubs 

hun cheque uitgereikt. 

Hoewel er traditiegetrouw veel verenigingen uit Kraggenburg meedoen met de Clubkas 

Campagne wordt uw stem en steun voor Be-Fair natuurlijk zeer gewaardeerd en helpt dat ons 

als vereniging om leuke dingen te blijven doen voor onze leden. Bent u lid van de Rabobank, 

vergeet dan niet te stemmen tussen 2 en 16 oktober! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Be-Fair 

 
Overzicht sporten seizoen 2018-2019. 
Sport Tijdstip Groep Trainer/ster 

Sport&Spel donderdag 15:15-16:00 uur 4 t/m 6 jaar Esmee Buimer 

 donderdag 16:15-17:15 uur 7 t/m 12 jaar Esmee Buimer 

BodyFit dinsdag 20:00-21:00 uur  Paula Snellink 

Trimloopgroep donderdag 08:45-10:00 uur  Paula Snellink 

Volleybal woensdag 18:15-19:15 uur CMV Janick Winter 

 donderdag 19:00-20:30 uur A jeugd Rachel Zwartbol 

 donderdag 19:00-20:30 uur senioren Rachel Zwartbol 

 
 

 

Gezamenlijke maaltijd in Kraggenburg 

 

Ook dit seizoen organiseert het Klokhuis weer een gezamenlijke maaltijd voor alle 

Kraggenburgers. De eerste maaltijd is Vrijdag 5 oktober in het Klokhuis. 

 

Ons kookteam heeft gekozen voor Indische gerechten. Ze bereiden NASI – BAMI en MIHOEN. 

 

Het klokhuis is open om 17.15 uur voor een aperitief.  

Aanvang maaltijd: 18.00 uur. 

De kosten zijn: €3,50 p.p 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Piet Paauw tel. 06-46213112 of Email pjmpaauw@gmail.com of, 

Jan Rinsma tel. 0527-252061 of Email rinsma8317@hetnet.nl 

 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Sport en Spel 

 

Kinderen moeten meer bewegen, horen en lezen we steeds weer. 

Nou, dat kan bij Be-Fair. 

 

Samen spelen, samen bewegen. Springen, koprollen, klimmen, 

balanceren, zwaaien  en spelletjes. Kom eens kijken of gelijk meedoen bij 

sport en spel op donderdagmiddag in de gymzaal.                                                                                               
 

 

 

 

Wanneer: 

Donderdag 

15.15-16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 

16.15-17.15 uur voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 

De eerste 3x is gratis  

 

 

Voor meer informatie of vragen Esmee Buimer 

(trainster) of Paula Snellink (250017) 

 

 

 

 

FC Kraggenburg 

 

De zomerstop is alweer voorbij en het nieuwe seizoen 2018/2019 is onlangs 

van start gegaan. 

Tijdens de zomerstop hebben we niet stil gezeten! Op de donderdagavond 

werd er tijdens de zomeravonden trouw doorgetraind door een aantal 

fanatieke leden.  

Ondanks de hete en droge zomer is het veld zorgvuldig beregend en onderhouden door de 

veldencommissie. We hebben van buitenaf complimenten gekregen dat het veld van FC 

Kraggenburg er mooi bij ligt vergeleken met andere dorpen in de polder. Bedankt daarvoor 

veldencommissie! We zullen er veel voetbalplezier van hebben dit seizoen.   

 

Het seizoen 2017/2018 bij de Jeugd  

Om nog even terug te blikken op het vorige seizoen… ook de digitalisering laat ons soms in de 

steek. Ramon had als jeugdcoördinator een mooi verslag geschreven over het seizoen 

2017/2018 bij de Jeugd. Deze was helaas niet goed binnen gekomen waardoor het verslag niet 

meer toegevoegd kon worden bij de editie van juni in de Uitkijk.  

 

“Het voetbalseizoen 2017-2018 is weer ten einde en daarom een klein stukje over hoe het 

seizoen is verlopen voor de jeugdteams van FC Kraggenburg. FC Kraggenburg werd 

vertegenwoordigt door 1 team kabouters (JO7), 1 team JO9, JO11, JO13 en JO15. Met SV Ens 

waren er 2 teams die in het samenwerkingsverband speelden, JO17 en JO19 waarbij 

laatstgenoemde afgelopen zaterdag 2 juni helaas de bekerfinale heeft verloren tijdens de 

strafschoppen. Ze zijn wel kampioen geworden in hun klasse. 

 

Al met al was het een leuk voetbalseizoen, met hier en daar een uitdaging om de wedstrijden 

rond te krijgen, zeker het weer heeft ons na de winterstop parten gespeeld, met veel uitval 

van de velden. Of het bekende schapenincident. Hierdoor moesten veel wedstrijden verplaatst 

worden. Maar uiteindelijk zijn alle wedstrijden gespeeld en is het seizoen afgesloten. 

Hieronder nog een paar stukjes tekst van een drietal leiders, daarna nog het een ander over 

de toekomst. 
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Het team van de JO9 werd vertegenwoordigd door: Daan, Chris, Sam, Nuri, Damian, Joep, 

Kacper, Ise, Floortje en de laatste paar weken was Sofia er ook bij. Mare en Karlien hielpen 

elke dinsdagavond bij de training. De trainingen werden afwisselend verzorgd door Erwin en 

Leo. De wedstrijden werden bij toerbeurt geleid door diverse ouders. De JO9 speelde dit jaar 

voor het eerst met 6 tegen 6 op een veld van 42,5m bij 30 m.  

Hoewel lang niet elke wedstrijd gewonnen werd, hebben we veel plezier gehad in het 

voetbalspel.  

 

Onze kabouters hebben een leuk seizoen gehad en hebben zich ontzettend goed ontwikkeld en 

zijn een echt team. Twee kabouters hebben in de winter de overstap gemaakt naar de J09 en 

de anderen hebben ook een paar keer meegedaan en laten zien dat ze er klaar voor zijn. Alle 

ouders bedankt voor de betrokkenheid en Oscar en opa Frans bedankt voor de keren dat ik 

was verhinderd om te trainen. 

Graag wil ik ouders voor de  nieuwe lichting kabouters vragen niet te schromen om contact op 

te nemen voor info, met mij of meester Molle, het idee is tot de winter alleen te trainen en na 

de winter voorzichtig wedstrijdjes te gaan spelen. Een keer verhinderd i.v.m. zwemles, geen 

probleem , het is zeker nog geen verplichting! 

 

De JO13 is dit seizoen met het zelfde team gestart als vorig seizoen maar nu als 2e jaars. Met 

14 spelers/-sters beloofde het een leuke 1e seizoenshelft te worden. En inderdaad werden er 

leuke wedstrijden gespeeld wat resulteerde in een tweede plaats in deze najaarscompetitie en 

promotie. Met complimenten van de leiding! Na de winterstop zijn we dus een klasse hoger 

gaan spelen, wat aan de tegenstanders duidelijk te merken was. De wedstrijden werden 

pittiger en we pakten minder punten. Helaas moesten we door blessures, transfers en stoppen 

een aantal spelers missen, waardoor we vaak met onderbezetting te kampen hadden en van 

andere teams moesten lenen. Deze wisselende opstellingen werden wel goed opgepakt maar 

leverden niet veel winstpartijen op. Het resulteerde in een 9e plaats in de 2e klasse. Al met al 

hebben we een lekker seizoen gedraaid en onze leiders zijn trots op de mentaliteit van de 

spelers/sters en de sfeer binnen het team. Volgend seizoen nogal wat veranderingen, maar de 

basis voor weer een lekker seizoen voetballen is er!  

 

Voor volgend seizoen staat er een hele nieuwe uitdaging te wachten, we zijn een SJO 

aangegaan met SV Ens omdat we de laatste jaren zien dat het aantal kinderen in ons dorp 

terugloopt en daarmee ook de leden van onze vereniging. SJO staat voor Samenwerking Jeugd 

Opleiding en dat is precies wat willen gaan doen. De gehele jeugdopleiding valt straks onder 

de samenwerking, hierbij gaan we gebruik maken van elkaars expertise, faciliteiten en 

middelen. Voor beide verenigingen betekent dit een grote verandering, maar voor de jeugd 

betekent dit meer kansen, voetballen op je eigen niveau en de mogelijkheid te groeien.  

 

Voor mij persoonlijk betekent dat ik plaats ga nemen in de Jeugd Commissie van de SJO 

samen met 5 leden uit Ens en een nog te vinden lid uit Kraggenburg. De JC zal de SJO zo goed 

mogelijk gaan besturen met de beide hoofdbesturen van de verenigingen achter zich. Dus als 

je nog zin hebt om mee te helpen om deze samenwerking tot een succes te maken, meld je 

dan bij een van de bestuursleden van FC Kraggenburg! 

 

Verder wil ik langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken die het seizoen 2017-2018 

tot een geslaagd voetbalseizoen hebben gemaakt, dus alle leiders, trainer, verzorgers, 

scheidsrechters, vlaggers, rijders, wassers, kantinepersoneel en ouders heel hartelijk bedankt 

en op naar een mooi nieuw voetbalseizoen. “ 

 

SJO Ens/Kraggenburg 

We zijn gestart met de SJO (Samenwerking Jeugd Opleiding) Ens/Kraggenburg. 

Wat houdt dit nou eigenlijk in zo’n samenwerking: eigenlijk niet veel meer dan het woord al 

zegt, we werken samen op het gebied van de jeugdopleiding. Alle voetballende jeugd van Ens 

en Kraggenburg zal vroeg of laat in een samenwerkingsteam terecht komen. Er ontstaat dan 

een team van spelers uit Ens en spelers uit Kraggenburg die gezamenlijk trainen en 

wedstrijden spelen.  

Op dit moment is er nog voor gekozen dat de teams tot en met de JO9 in hun eigen dorp 

blijven. 
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Verder heeft de samenwerking de volgende teams: 

JO8-1    JO9-1 t/m JO9-4 

JO11-1 en JO11-2  JO12-1 

JO13-1    MO13-1  (meiden onder 13) 

JO15-1 en JO15-2  JO17-1 

MO17-1   JO19-1 

 

Om al deze teams te voorzien van de nodige informatie en begeleiding zijn er vanuit 

Kraggenburg en Ens vrijwilligers aan het werk in onder andere een Jeugdcommissie en een 

Technische Commissie. 

De voornaamste taak van de Jeugdcommissie is mede met de Technische commissie de teams 

samenstellen aan het begin van het seizoen. U kunt zich voorstellen dat dit jaar een extra 

ingewikkelde klus was, omdat we nu naast de gebruikelijke verschillen tussen de spelers ook 

nog eens te maken hadden met 2 verschillende dorpen. 

We zijn van mening dat het redelijk gelukt is, maar dat neemt niet weg dat wij onfeilbaar zijn 

en dus op sommige punten moeten toegeven dat er nog werk aan de winkel is. Zo hebben we 

nog altijd niet voor alle teams trainers gevonden en nog niet alle teams hebben een vaste 

leider of leidster. 

Dus gelijk maar een oproep voor een ieder: Meld je als vrijwilliger voor de functie van trainer, 

leider of leidster. We hebben jullie hard nodig! 

 

Rest ons nog te vertellen dat de meeste teams inmiddels al 2 bekerwedstrijden hebben 

gespeeld en dat de competitie voor de jeugd start op zaterdag 22 september. 

 

Heeft u nog vragen ten aanzien van vrijwilliger worden of algemene vragen ten aanzien van 

het voetballen van de jeugd in Kraggenburg? Neem dan gerust contact op met Ramon 

Willeman, jeugdcoördinator van FC Kraggenburg (06-20456850 of ramon@willeman.nl).  

 

!!Gezocht!! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur van FC Kraggenburg. 

Mocht u/jij interesse hebben in het voorzitterschap of een andere bestuursfunctie dan horen 

wij dit graag. Er kan contact opgenomen worden met Ate jan Benedictus (06-13490920).  

 

Opkomende evenementen:  

▪ Grote Clubactie 

Vanaf 15 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2018! Vanaf die 

dag mogen alle lotenverkopers (clubleden) langs de deuren gaan om loten te verkopen. 

Mogelijk heeft u één van onze leden aan de deur gehad.  

▪ Rabobank Clubkas Campagne  

De Rabobank stelt dit jaar € 300.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. 

Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de 

vereniging(en) en stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld 

waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer 

geld deze vereniging of stichting krijgt. Wij hopen als vereniging veel stemmen te krijgen! Het 

geld zullen we besteden aan speeltoestellen voor de jeugd. Want de jeugd is onze toekomst! 

Er mag van 11 tot en met 24 september 2018 gestemd worden. Alvast hartelijk bedankt!  

▪ Jaarvergadering  

Op maandag 1 oktober zal de jaarvergadering plaatsvinden. De aanvangstijd is 20.00 uur. 

Tijdens de jaarvergadering zullen de financiën doorgenomen worden en de begroting voor het 

komende seizoen. Tevens zullen er beleidsvoorstellen besproken worden. Alle leden van FC 

Kraggenburg zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.  

▪ Oktoberfest  

Voor leden, vrijwilligers en sponsoren is er op vrijdagavond 12 oktober weer het jaarlijkse, 

gezellige Oktoberfest in de kantine op de Brem. Kom verkleed en maak kans op een van de 

prijzen! 

 

We hopen er met elkaar weer een mooi voetbalseizoen van te maken!  

Een sportieve groet,  

het Bestuur van FC Kraggenburg                              

mailto:ramon@willeman.nl
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Nieuws van het Klokhuis 

 

Onderhoud Klokhuis 

Het is de passanten en bezoekers van Het Klokhuis ongetwijfeld opgevallen dat de deuren van 

de entree wat bont geverfd zijn. De reden is dat de deuren voorzien zijn van dubbelglas en 

nieuw hang en sluitwerk. Tevens zijn de kozijnen en ramen van de bovenverdieping en van de 

toiletten beneden vervangen en voorzien van dubbel glas. Met de uitvoer van dit onderhoud en 

de plaatsing van de zonnepanelen is het Klokhuis op weg naar een energiezuinig en op termijn 

energieneutraal gebouw. De komende tijd zullen de kozijnen en deuren in de definitieve 

kleuren geschilderd worden. Op zaterdag 13 oktober houden wij weer onze traditionele 

najaars-klussendag waarbij met de hulp van vele vrijwilligers allerlei werkzaamheden aan, in 

en rond het gebouw worden uitgevoerd. 

 

2de Biljart 

Zoals u wellicht weet kan er op meerdere dagen in de week gebiljart worden in het Klokhuis. 

Op de dinsdagmorgen tijdens de koffiemorgen van 10.00-12.00 – op de dinsdagmiddag van 

15.00 tot 17.00. Op de woensdagmiddag tijdens de soos van 14.00 -17.00 en op de 

woensdagavond van 20.00 -23.00. Daar de groep van biljarters op de verschillende dagen zich 

uitbreidt, heeft het bestuur besloten tot de aanschaf van een tweede biljart. Heeft u in het 

verleden biljart gespeeld en wilt u de draad weer oppakken, kom dan gerust eens langs op één 

van de bovengenoemde tijden. Er is voldoende mogelijkheid om te spelen en het is een 

gezellige bezigheid. 

 

Gezamenlijke Maaltijden 

Elders in de Uitkijk heeft u kunnen lezen dat wij weer beginnen met de gezamenlijke maaltijd 

voor alle Kraggenburgers. Het doel van deze maaltijd is het onderling contact te bevorderen 

tussen onze inwoners. Ook dit seizoen organiseren we weer 5 maaltijden. De eerste datum is  

vrijdag 5 oktober. We serveren dan Indische gerechten. De tweede maaltijd is op vrijdag 30 

november met de traditionele stamppotten. In het nieuwe jaar komen er nog 3 maaltijden. De 

datum en het soort maaltijd wordt in de volgende Uitkijk vermeld.  

Bestuur Klokhuis 

Piet Paauw -voorzitter 

 

 

 

Heb jij ‘De beste Keet van De nOP’? 

 

Win €350,- of €150,- voor jouw keet!  

 

Ons jongerenteam  van keetadviseurs reist door de gemeente 

Noordoostpolder op zoek naar De beste keet van de NOP. Zij 

komen dan ook graag langs om een leuke avond te verzorgen 

in jouw keet.  

 

Plattelandsjongeren.nl is van mening dat jongeren prima zelf in 

staat zijn alles rondom hun keet op een verantwoorde manier 

te regelen. Met ‘De beste keet van de NOP’ willen we 

keethouders en bezoekers tips en tricks geven voor het actief 

en veilig runnen van hun keet.  

 

Aan het eind van de avond ontvangt iedere keet een goodiebag met toffe gadgets! 

 

Doe mee en meld je aan door te mailen naar: lisanne@plattelandsjongeren.nl, 

stuur een bericht via onze Facebookpagina ‘De beste keet van de NOP’ 

óf check onze website: www.debestekeetvannederland.nl.  

 

# alles anoniem 

 

mailto:lisanne@plattelandsjongeren.nl
http://www.debestekeetvannederland.nl/
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Uitkomsten van de enquête onder jongeren en jonge 

gezinnen 

 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) heeft van half april tot begin mei een 

enquête gehouden onder jongeren, gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met 

schoolgaande kinderen. 

We hebben diverse jongeren benaderd en gevraagd mee te doen met deze enquête. Door 

specifiek mensen te vragen en daarbij rekening te houden met leeftijd, man/vrouw, 

student/thuiswonend/zelfstandig wonend, in het dorp/aan de buitenweg, jonge kinderen en al 

kinderen op de basisschool, willen we een goede doorsnede van de doelgroep voor deze 

enquête krijgen. Gelijktijdig hebben we aan deze mensen gevraagd via WhatsApp en Facebook 

ook hun vrienden en kennissen te enthousiasmeren mee te doen met deze enquete.  

 

Dit heeft er in geresulteerd dat 78 personen de enquête hebben ingevuld. Meestal via internet 

en soms op papier. De grote hoeveelheid antwoorden zijn nu uitgewerkt.  

Hieronder een overzicht: 

 

Eerst een aantal algemene cijfers.  

Het aantal deelnemers was 78, waarvan 23 man, 35 vrouw en 20 hebben dit niet ingevuld. 

Over de leeftijd van de deelnemers: 5 mensen jonger dan 20 jaar, 33 mensen tussen 20 t/m 

29 jaar, 18 mensen tussen 30 t/m 39 jaar, 5 mensen ouder dan 40 jaar en 17 personen 

hebben dit niet ingevuld. Van de 78 deelnemers waren er 18 student (uitwonend of nog 

thuiswonend). Er was ook een goede verdeling over gezinnen, samenwonend en 

alleenstaanden. 

Hoewel niet iedereen deze gegevens heeft ingevuld (men was daar vrij in) zien we toch een 

redelijke verdeling over de doelgroep van deze enquête. 

 

Er zijn in de enquête vragen gesteld over 5 onderwerpen en wel: de woonsituatie, de 

woonomgeving en het wonen in Kraggenburg, kinderopvang, bekendheid van verenigingen en 

deelname aan sport(en). 

Onderstaand worden de belangrijkste uitkomsten beschreven. 

 

Over de woonsituatie. 

In een koophuis woont 51,28%, in een huurhuis woont 8,97%. Van de jongeren woont 

16,67% nog bij zijn/haar ouders. Van de deelnemers is 23,08% student en woont bij zijn/haar 

ouders in Kraggenburg of uitwonend buiten het dorp (gelijk verdeeld). 

Als we dan verder doorvragen op de woonsituatie krijgen we (voor de eerstkomende 5 jaar) de 

volgende antwoorden. 

52,50% Verwacht geen verandering, 22,5% wil wel veranderen naar een andere (nieuwbouw) 

koopwoning, 25,00% weet het nog niet. 

Van de mensen in een huurwoning weet de helft nog niet of ze gaan verhuizen en anderen 

geven aan naar een koopwoning te willen gaan of verhuizen naar buiten Kraggenburg. 

Van degenen die nog inwonen bij hun ouders geeft 38,46% aan nog niet te weten wat ze gaan 

doen, 30,76% zal verhuizen naar buiten Kraggenburg en de anderen (30,78%) zoeken een 

huur- of koopwoning. 

Van degenen die nog studeren zegt 38,88% dat ze nog niet weten hoe ze gaan wonen in de 

komende 5 jaar, ook 38,88% zegt buiten Kraggenburg te blijven wonen of straks te verhuizen 

naar een andere plaats. De rest (22,24%) zoekt een huurhuis in Kraggenburg. 

 

De woonomgeving en het wonen in Kraggenburg. 

Bij dit onderwerp geeft 58,97% het antwoord “positief, ik voel me thuis”. Daarnaast geeft 

30,77% het antwoord “positief, maar met suggesties voor verbeteringen”. Samen een hoge 

positieve score. Ook is matig tot slecht of neutraal als antwoord gegeven (10,25%). 

Het is interessant om door te vragen bij de antwoorden positief of positief met suggesties voor 

verbetering. Ieder kon dit met eigen woorden nader omschrijven op allerlei gebied. Deze 

woorden zijn vertaald naar eenduidige kernwoorden en deze kernwoorden zijn gebundeld tot 

een viertal kenmerken over ons dorp. Zo komen we tot het volgende resultaat. 

Het antwoord “positief, ik voel me thuis”. wordt nader omschreven met: 
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-De kernwoorden bos, groen ruimte landelijk, natuur. Dit is samengevat tot het kenmerk 

fysieke woonomgeving en is genoemd in15,57% van dit positieve antwoord. 

– Voor het kenmerk sociale leefomgeving werden drie groepen kernwoorden genoemd en wel: 

1) fijn, rust, veilig, vrienden, familie, 2) omzien naar elkaar, saamhorigheid, betrokkenheid en 

3) fijne omgeving voor de kinderen. Samen werd dit bij 35,25% van de positieve antwoorden 

genoemd.  

– Het dorpskarakter noemt 31,15% van de positieve antwoorden, met als kernwoorden 

gezellig, leuk, vriendelijk, de sfeer, dorps, ons kent ons.  

– Bij 6,6% van de antwoorden is men positief over activiteiten in ons dorp. 

– Blijft over dat 11,48% nog andere trefwoorden of kenmerken noemt. 

 

Bij het antwoord “positief, maar met suggesties voor verbeteringen” konden de mensen hun 

eigen suggesties geven. De suggesties zijn daarna gegroepeerd in 6 onderdelen en wel: 

– Uitbreiding/meer woningen, zowel huur als koop, wordt genoemd in 21,67% bij de 

antwoorden op deze vraag. 

– Er wordt gemist buurtsuper, winkels, voorzieningen, bij 18,33%. 

– Meer activiteiten algemeen, meer activiteiten voor de jeugd (in diverse leeftijds-groepen), bij 

13,33% 

– Kinderdagverblijf/kinderopvang wordt gemist, bij 5,00%. Daar zijn ook aparte vragen over 

gesteld, zie hierna. 

– Speelplek/speeltuin die uitdagend mag zijn, wordt genoemd bij 5,00% 

– Over openbaar vervoer ook bij 5% van dit antwoord opmerkingen. 

– Blijft over een reeks van nog meer andere suggesties in 31,67% van de antwoorden. 

 

Over mogelijkheden voor kinderopvang 

In deze enquête is speciaal aandacht gegeven aan hetgeen er leeft ten aanzien van 

kinderopvang. Iedereen heeft daarop geantwoord, zowel als men een gezin heeft, men 

samenwonend of alleenstaand is en ook als men nog student is.  

Er zijn 4 vragen gesteld en wel: 

1) vraag: De basisschool heeft de intentie om vanaf augustus met voor- en naschoolse opvang 

te beginnen. De antwoorden zijn: 

– Belangrijke voorziening en we willen er (in de toekomst) gebruik van maken, 25,64% 

– Belangrijke voorziening, weet nog niet of we er gebruik van gaan maken, 50,00% 

– Niet van toepassing 12,82% 

– Neutraal 10,26% 

Merk op dat 75,64% van de jongeren het een belangrijke voorziening vindt. Verder valt te 

melden dat de basisschool, ingaande het nieuwe schooljaar met voor-en naschoolse opvang is 

gestart. 

 

2) vraag: Wat is je mening over een peuterstartgroep (peuterspeelzaal) voor 2 tot 4 jaar in het 

schoolgebouw. (Dit bestaat al). De antwoorden zijn: 

– Belangrijke voorziening en we zullen er (in de toekomst) gebruik van maken, 35,90% 

– Belangrijke voorziening in het dorp, 38,46% 

– Niet van toepassing 12,82% 

– Neutraal, 12,82% 

 

3) vraag: Wat vind je van de mogelijkheden voor kinderopvang via gastouders? (Dit bestaat 

al). De antwoorden zijn: 

– Belangrijk en we willen er in de toekomst gebruik van gaan maken, 28,21% 

– Belangrijke voorziening, maar weet nog niet of we er gebuik van gaan maken, 34,62% 

– Neutraal, 19,23% 

– Niet van toepassing, 14,10% 

– Onbelangrijk, 3,85% 

 

4) vraag: Kraggenburg heeft in het dorp geen kinderdagverblijf. Wat is je mening hierover?  

De antwoorden zijn: 

– Belangrijk dat de voorziening er komt, 35,90% 

– Vinden we belangrijk en als deze er in de toekomst komt, willen we er gebruik van maken, 

21,79% 
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– Neutraal, 19,23% 

– Niet van toepassing, 14,10% 

– Onbelangrijk, niet nodig in Kraggenburg, 8,97% 

 

Kennis over verenigingen 

We hebben gevraagd om verenigingen die je kent in Kraggenburg te noemen, dus men moest 

zelf namen opgeven.  

Het is jammer dat maar 47 mensen van het totaal van 78 respondenten deze vraag heeft 

ingevuld. De uitkomst van de ingevulde antwoorden is: 

– Sport is bij 46,80% van de antwoorden genoemd. De aantallen zijn FC Kraggenburg 11 keer, 

Be-Fair 7 keer, Klein Cortina (ijsclub) 2 keer en avondvierdaagse 2 keer. 

– Gezelligheid scoort hoog. In 63,83% van de antwoorden is dit aangegeven en dat is voor 

Carnaval (Zotte Leeuwkes) 17 keer en de feestweek 13 keer. 

– Jeu d'Op en St Genesius (toneel) is bij 23,40% van de antwoorden genoemd (=11 keer) 

– STEK is 11 keer genoemd en dat is met 23,40% opvallend! 

– Dorpsbelang is 8 keer genoemd en dat is 17,02% 

– JOEK (Jongeren Ens Kraggenburg) 3 keer genoemd en is 6,38% 

Daarnaast zijn ook bedrijven en organisaties genoemd, maar dit zijn geen verenigingen. 

 

Over sporten in Kraggenburg 

We hebben gevraagd aan welke sporten je doet in Kraggenburg en buiten Kraggenburg. 

Enkele cijfers hiervan zijn: 

Alle 78 respondenten hebben de vraag ingevuld, maar slechts 48 personen doen aan sport in 

Kraggenburg. Daarmee hebben 24 mensen ingevuld “niet van toepassing” en 6 sporten niet in 

ons dorp vanweg studie/student zijn. 

Voetbal en Be-Fair worden veel genoemd. 

 

Ook is de vraag gesteld of je buiten Kraggenburg aan sport doet. Daarbij geven 42 personen 

(van de 78) aan buiten ons dorp te sporten. Diverse sporten worden genoemd, waarbij het 

opvalt dat 17 keer de sportschool wordt genoemd. Meestal zijn het sporten die niet in 

Kraggenburg kunnen worden beoefend. Daarnaast in een aantal gevallen volleybal en voetbal 

buiten Kraggenburg vanwege het niveau of er is geen team. 

 

Combineren van bovenstaande cijfers levert op dat bij de 42 mensen die buiten Kraggenburg 

sporten (een andere sport) er 21 zijn die ook in Kraggenburg sporten. De echte 

sportievelingen. Maar er zijn ook 10 mensen (van de 78) die aangeven niet te sporten. De 

studenten geven aan dat zij wel buiten Kraggenburg aan sport doen. 

 

Met dit alles hebben we een overzicht gegeven van de resultaten van de enquête onder 

jongeren en jonge gezinnen. Wij denken dat dit voor veel mensen en de deelnemers aan de 

enquête inzicht geeft wat er leeft binnen de doelgroep.  

Opvallend zijn de cijfers en percentages bij de onderwerpen woonomgeving en kinder-opvang. 

We kunnen lezen dat het wonen in Kraggenburg een hoge waardering krijgt. 

U kunt ook zien dat er veel vraag is naar diverse vormen van kinderopvang in ons dorp en dat 

zo'n voorziening duidelijk in de belangstelling staat.  

 

De werkgroep Omzien gaat deze cijfers nog verder analyseren en doet dit, voor zover nodig, 

samen met Dorpsbelang. Van daaruit willen we komen tot actiepunten voor een verdere 

verbetering van wonen en leven in Kraggenburg. 

Mocht u vragen hebben over de enquête of deze uitkomsten, dat kan dat per e-mail aan 

jules.overmars@hetnet.nl. 

En ik wil eindigen met iedereen die aan de enquête heeft deelgenomen te bedanken voor de 

moeite om hem in te vullen. We vinden 78 deelnemers een mooi aantal. 

 

Namens de werkgroep Omzien, 

Jules Overmars. 

 
 

 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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“steun gezinnen in Onze POlDer en geef aan De 

vOeDselbanK” 

  
Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare producten in voor mensen 

die zelf voor hun boodschappen naar de voedselbank moeten in Emmeloord. 

 

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er een 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 de school de Fladderiep  

Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 

Elke laatste dinsdag v/d maand tijdens de openstelling van de kerk 15.00-16.00 uur 

Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 

 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

 

September/oktober  Luiers en babyvoeding 

November   Chips en Saroma toetjes (poeder) met houdbare melk voor kerst 

December   Houdbaar broodbeleg (20+ smeerkaas, pindakaas, jam enz.) 

Januari    Alles wat je kwijt wil uit je kast of kerstpakket  

Februari    Zilvervlies of meergranenrijst + potjes saus 

Maart     WC papier  

 

Het is fijn dat er op deze manier veel van hetzelfde soort product wordt aangeleverd voor 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 – 252585) 

 

 

Boerderijenboek Kraggenburg 

Op dit moment wordt bij de drukker de laatste hand gelegd aan samenstelling van het 

Boerderijenboek van Kraggenburg. Woensdag 21 november vind de presentatie plaats van de 

Boerderijboeken van alle 12 dorpen. Daarna kan de distributie van de bestelde boeken plaats 

vinden. 

 

Voor Kraggenburg hebben we gekozen voor 2 dagen waarop u de bestelde boeken kunt 

afhalen. 

 

Op vrijdag 23 november van 19.00 tot 22.00  en op zaterdag 24 november van 10.00 tot 

16.00 uur in het Klokhuis. Mocht het voor u onmogelijk zijn om op in van deze dagen het 

bestelde boek (boeken) af te halen neem dan even contact op met Piet Paauw – tel. 06 

46213112  of via Email pjmpaauw@gmail.com 
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Vrouwen van nu ens 

 
Graag willen wij ons, Vrouwen van Nu te Ens, 

aan u voorstellen. 

Onze afdeling is opgericht op 27 maart 1947 

en telt heden 46 leden. 

Vrouwen van Nu landelijk heeft 525 afdelingen en 42.500 leden en is de grootste vereniging 

voor vrouwen in Nederland. 

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- 

en stedelijke gebieden die: elkaar ontmoeten, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, 

willen participeren in hedendaagse en maatschappelijke ontwikkelingen en hun creativiteit 

willen ontplooien. 

Elke maand is er een afdelingsavond, en 2 maal per jaar een koffieochtend.                (behalve 

in de zomermaanden) 

Ook zijn er 2 maal per jaar gezamenlijke avonden met Passage en Wij Actief uit Ens. 

Onze leden geven aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar aan, waar hun interesse naar 

uit gaat en aan de hand daarvan maken we een afwisselend jaarprogramma. 

Zo hebben we dit jaar een opfriscursus hedendaags verkeer, lezing schoonheidsspecialiste, 

lezing dijkgraaf Mw. Klavers, volksgebruiken en rituelen rond het paasfeest, reisverslag 

fietstocht door Chili gehad en staan een presentatie over Zuid Afrika, lezing “van ruwe steen 

tot sieraad”, lezing “afasie”, een optreden van Froukje en Joukje uit Hindeloopen, presentatie 

over chocola (ook zelf chocolaatje maken) en de kerstavond op het programma. 

Daarnaast hebben we een jaarlijks reisje en een fietsdag. Zoals u ziet een zeer afwisselend 

programma met voor elk wat wils. 

Naast de afdelingsavonden/ochtenden wordt er in de zomer maanden 1 maal in de maand op 

een avond gefietst samen met Passage en Wij Actief. 

Ook kunnen leden binnen onze afdeling mee doen met de interessegroepjes: Koor, 

wandelgroep, kunstgroep, handwerkgroep, tuin-knutselgroep en leesgroep. 

Naast onze eigen activiteiten zijn er ook activiteiten die door het provinciale en/of landelijke 

bestuur worden georganiseerd. 

U kunt dit allemaal vinden op onze website: https://vrouwenvannu.nl/ens. 

 

Onze afdelingsavonden worden meestal op de 2e dinsdagavond van de maand gehouden in 

verenigingsgebouw ’t Roefje, Gillotstraat 29 te Ens, aanvang 20.00 uur. 

(onkosten € 2,00 voor 2 kopjes koffie of thee met wat lekkers erbij) 

Onze eerstvolgende avond is 9 oktober. Wij hebben Mw. Elly ten Napel uitgenodigd. Zij is 

werkzaam in de edelsteenhoeve in Giethoorn en zij zal ons alles vertellen over de ruwe steen 

die verwerkt wordt tot een sieraad. 

 

Ook u bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken met onze afdeling. 

Neem uw zus, vriendin of buurvrouw gezellig mee, iedereen is welkom en kom eens 

kennismaken. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris Mw. Jenny Paulus ,  

tel. 0527 251394 of j.paulus@home.nl. 

https://vrouwenvannu.nl/ens
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Land van Verwondering  

 

Na enkele experimenten als Trefwoord-extra zijn we als kerk per 1 

september gestart met “Land van Verwondering”. Land van 

Verwondering is een creatieve Bijbelse Vertelplek waar kinderen van  

harte welkom zijn. Een uurtje Land van Verwondering bestaat uit 

verschillende onderdelen. Allereerst drinken we samen limonade en 

eten iets lekkers. Iedereen wordt welkom geheten. Dan klinkt er een 

(Bijbel)verhaal. Daarover wordt gesproken. ‘Wat was het mooist? Wat kan het belangrijkst 

zijn?’ Daarna is er speel- en knutseltijd. Iedereen kiest iets anders. Tenslotte laten we elkaar 

zien wat er is gemaakt en nemen we afscheid van elkaar. 

Land van Verwondering is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We starten op maandag 8 

oktober. De andere dagen zijn: 15 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november. Zit je in groep 1 

t/m 3 dan ben je welkom van 15.15 tot 16.15 uur. Zit je in groep 4 t/m 8 dan mag je van 

16.30 tot 17.30 uur komen. 

Aan Land van Verwondering zijn geen kosten verbonden. Wel is het fijn dat kinderen worden 

aangemeld. Dat kan bij Liesbeth Winters (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)   

Wil je als volwassene eens Land van Verwondering ervaren? Dat kan! Op maandag 12 

november om 20.00 uur is er een bijeenkomst voor volwassenen. 

 

Kerkelijk werker 

Op 1 november gaat onze kerkelijk werker dhr. Reijer Pasterkamp met pensioen. Dit betekent 

dat we op zoek moeten naar een andere kerkelijk werker of predikant. Het betekent ook dat 

we in onze gemeente minder bezoekjes kunnen afleggen bij mensen die ziek zijn of een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen snel weer iemand te vinden die ons kan 

helpen bij dit belangrijke werk van omzien naar elkaar. 

 

Actie schoenendoos  

Ook dit jaar doen we als gemeente mee aan de schoenendoosactie. Dit zal plaatsvinden in 

oktober en november. De actie is bedoeld voor kinderen die een mooie cadeau-doos willen 

maken voor kinderen die in het buitenland wonen en zelf niets hebben. Maar ook volwassenen 

kunnen gerust meedoen (kleine spulletjes en geld is ook altijd welkom).  

 

Zoek alvast een schoenendoos op en beplak deze met mooi papier. 

Nu heb je een prachtige cadeaudoos. Verzamel alvast wat speelgoed, schriften, pennen, 

potloden, tandpasta en een knuffel om er in te doen. In oktober liggen de folders klaar in 1 

van de zalen van de kerk om aan de actie mee te doen.  

Info: Elly Remijnse. 

 

Meer nieuws 

▪ U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)  

▪ Vergeet niet dat u op de dinsdagmiddag, als de kerk open is,  weer kleding en dingen 

voor de voedselbank kunt inleveren. U kunt ze ook afgeven bij de fam. Remijnse. 

▪ Deze zomer hadden we een leuk bezoekje van Duitse jongeren aan onze kerk. Ze 

vonden onze kerk prachtig en vooral het mooie raam. Het is heel bemoedigend te zien 

dat deze jonge mensen de wereld aan het verkennen zijn en te ontdekken wat de bijbel 

te vertellen heeft over hun en ons dagelijkse leven.  
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Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

di 

25-

sept 15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

zo 
30-

sep 
10.00  Ds. G. Timmer 

zo 7-okt 10.00 Israël zondag Mw. Pastor. C. Boven 

ma 8-okt 15.15 Land van verwondering 

zo 14-okt 10.00  Ds. D. Wolters 

ma 15-okt 15.15 Land van verwondering 

zo 21-okt 10.00 
Oecumenische 

dienst 
 

zo 28-okt 10.00  Ds. T. Veenstra 

ma 29-okt 15.15 Land van verwondering 

di 30-okt 15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

zo 4-nov 10.00  Ds. H.O. ter Beek 

ma 5-nov 15.15 Land van verwondering 

zo 
11-

nov 
10.00  Dhr. R. Pasterkamp 

ma 

12-

nov 15.15 Land van verwondering 

ma 

12-

nov 20.00 Land van verwondering; uitleg voor volwassenen 

zo 
18-

nov 
10.00 Doopdienst Ds. vd Boogerd 

ma 

19-

nov 15.15 Land van verwondering 

zo 
25-

nov 
10.00 

Herdenking 

overledenen 
Mw. Ds. C. Aalbergsberg-van Loon 

di 
27-

nov 
15.00 open kerk op dinsdagmiddag 

 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

 

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

www.pknkraggenburg.nl 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Nieuws van STEK 

 
Het STEK heeft de laatste weken van de zomervakantie de draad weer 

opgepakt met verschillende activiteiten. 

 

Vakantie-activiteit 

Op woensdagmiddag 29 augustus is de vakantie-activiteit 

georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Veel kinderen 

hebben een leuke middag gehad met verschillende spelletjes. Voor de 

wat oudere kinderen was er een leuke speurtocht door het dorp.  

 

Jeugd-activiteit 

Op 1 september zijn we met een 9-tal jongeren naar Wolvega geweest voor een superleuke 

middag! In het trampolinepark hebben ze zich uitgeleefd, daarna een potje lasergamen en een 

partij bowlen. Afgesloten met een drankje en friet!   

 

Feestmiddag voor Senioren 

De JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijke 

programma op woensdag 31 oktober van 14.00 – 19.00 uur.  

Net als vorig jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet en dit jaar met een 

extra muzikaal tintje. De vaste ingrediënten zullen ook dit jaar niet missen: gezellig samenzijn, 

een leuke activiteit, lekker eten en een heerlijke borrel. Kortom geef u op! Wilt u opgehaald 

worden? Geen probleem, maar laat het even weten. 

 

U kunt zich voor 21 oktober opgeven bij: 

JVV/Zonnebloem: Mw. M. Oud, hertenweg            smoud@hetnet.nl 

SWN:   Mw. S. Huizing, AJ Rennenstraat 13          tel. 252851 

STEK:   Mw. L. van Egmond, Zwartemeerweg 58  tel. 06 23848797 

 

 

Sinterklaas-intocht 

Eigenlijk duurt het nog wel even, maar wij hebben begrepen dat Sinterklaas zich al aan het 

klaar maken is voor de reis naar Nederland.  

Op zaterdag 24 november om 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer in 

Kraggenburg. 

 

 

 

Open huis JOOS & Jij Bloesemweg 8 Kraggenburg 
 

Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen bij JOOS & Jij? 

Op vrijdag 28 september en zaterdag 29 september van 10.00 tot 15.00 kun je gezellig 

een kijkje komen nemen in mijn eigen heerlijke “snoep” winkeltje😍😍 

 

Ben je opzoek naar een leuk Kado? Of ben je op zoek naar leuke kaarten? Kom dan 

gezellig langs. 

 

Neem gerust je zus, vriendin of buurvrouw mee! 

Zie ik je op 28 of 29 september? 

 

Joan Langeweg 
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               Werkgroep  “OMZIEN”               
                                                Voor zorg en welzijn 

Onderdeel van:  Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 
 
 

Werkgroep Omzien organiseert in samenwerking met de Thuiszorg, WMO, Mercatus, 

Buurtwerk en Koffietijd een: 

 

Inloopspreekuur zorg en welzijn 
dinsdag 9 oktober van 10 tot 11 uur in het Klokhuis 

 

Dichtbij huis en zonder afspraak, kunt u weer gebruik te maken van dit bijzondere spreekuur. 

Heeft u vragen of opmerkingen op het gebied van uw welbevinden of dat van uw naasten, dan 

kunt u gewoon binnenlopen tijdens Koffietijd. U heeft daar dan de gelegenheid om individueel, 

in vertrouwen, uw verhaal te doen bij één van de specialisten. Is een vervolggesprek nodig, 

dan wordt daar een afspraak voor gemaakt. De diverse organisaties werken in onze polder 

heel goed samen in team Doen. Ze weten elkaar goed te vinden om voor u tot een oplossing te 

komen.  

 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg een verandering: 

Onze coördinator Annie van Boven, zelf ook vrijwilligster, heeft door drukke werkzaamheden 

moeten besluiten te stoppen als coördinator. Dat is heel jammer, maar alle begrip voor haar 

besluit. Annie, heel hartelijk bedankt voor je inzet, voor je goede en discrete bemiddeling 

tussen hulpvragers en vrijwilligers. Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger gevonden, en 

wel onze dorpsgenoot Judith Barneveld. Judith heeft inmiddels de taken van Annie 

overgenomen. We wensen haar veel succes bij dit mooie werk. De bereikbaarheid blijft 

hetzelfde. Het mailadres is: vrijwilligers@kraggenburg.nl en het nummer van de 

vrijwilligerstelefoon 06-23254810.                                                                                     

Zie ook achterin de Uitkijk  “Aanvragen hulp of zorg”.  

 

 

Buurtwerk  ook een verandering 

Voor velen is onze buurtwerker Nancy Kamstra inmiddels een bekend gezicht.  

Door veranderingen binnen de organisatie van de teams DOEN, krijgt Nancy een collega in de 

persoon van Atalja Visser. Beiden gaan de taken van buurtwerk in ons dorp verdelen. Hierdoor 

zal Atalja als buurtwerker geregeld in beeld komen. We wensen haar alvast succes toe.  

De bereikbaarheid blijft vooralsnog hetzelfde. (ook achterin de Uitkijk).  

 

U merkt het al. De wereld van zorg en welzijn is altijd in beweging, want aanpassingen en 

inspelen op de omstandigheden, blijven op gezette tijden nodig. Dat vraagt zorgvuldigheid. Als 

werkgroep willen we ons inzetten om ons steentje daarin bij te dragen. Dit door oog en oor te 

zijn voor ons dorp en er samen met instanties en organisatie iets moois van te maken, en te 

houden. 

  

 

Werkgroep Omzien: Jules Overmars v.z., Sietske Huizing, Piet Koster, Judith Barneveld, Willem 

Remijnse, Jan van Benthem, buurtwerkers Nancy Kamstra en Atalja Visser,  

Annelies Boons wijkverpleging en Harry Engels. 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 
Een gezellige, informatieve koffiemorgen, elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 

uur staat de koffie voor u klaar in Het Klokhuis. 
 

Een ochtend voor sociale contacten of wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal in ons dorp 

en omliggende plaatsen te doen is, iedereen is welkom. 

Minimaal 6 x per jaar proberen wij verschillende thema`s te organiseren zodat er voor 

iedereen wel iets bij is waar men in is geïnteresseerd. 

(De genuttigde consumpties graag afrekenen aan de bar) 
 

Binnenkort de volgende thema`s: 

Dinsdag 2 Oktober: Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook. 
▪ Marjo van Diepen is deze ochtend gastspreker. Zij zal informatie verstrekken over wat 

voor mogelijkheden er zijn tijdens de uitvaart en er is natuurlijk de gelegenheid om 

vragen te stellen. 

 

Dinsdag 13 November: Hulp- en geleidehonden. 
▪ Echtpaar Salakay fokt toekomstige geleidehonden. Welk traject loopt een pup tot 

hulphond en waar en bij wie wordt hij ingezet? Nieuwsgierig naar de antwoorden, kom 

dan deze ochtend naar Koffietijd. 
 

Namens Werkgroep Koffietijd: Harry Engels, Gien Rinsma, Helma Langeweg 
 

Werkgroep Omzien en onze buurtwerker Nancy Kamstra 
Eénmaal per kwartaal is er op dinsdag tijdens koffietijd een inloopspreekuur voor vragen of 

opmerkingen op het gebied zorg en welzijn. 

Eerstvolgend spreekuur is op Dinsdag 9 Oktober  tussen 10.00 – 12.00 uur. 

 

 

2e Hands Kinderkleding & Speelgoedbeurs 

Kraggenburg 

 

Op zaterdag 13 oktober is er van 10.00 tot 13.00 een tweedehands 

kinderkleding en speelgoedbeurs in de zalen naast de PKN kerk. Inloop is 

uiteraard gratis.  

 

Inbrengers betalen € 2,- en dan krijgen de spullen een plaatsje in de ruimte.  

Op de spullen staan prijs + maat aangegeven en het nummer van de verkoper, vanwaar ze 

verkocht worden. Erbij blijven als verkoper is dus niet nodig.  

Het is leuk dat het aanbod elke keer groeit, ook van mensen buiten Kraggenburg!  

 

Er kan ook kleding of speelgoed ingebracht worden voor onze dorpsschool de Fladderiep.  

Er hoeft dan geen inbreng geld betaald te worden en de opbrengst gaat volledig naar de 

school. Dit jaar zijn er ook heel veel kinderboeken te koop! 

 

Aanmelden kan via kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com. Zijn er vragen dan kan dat 

ook via de mail of bij ons persoonlijk natuurlijk. 

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  

Yvonne Hulsman & Sandra Luten 

mailto:kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com
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NIEUW SCHOOLGEBOUW GEOPEND 

 

Woensdag 19 september j.l was een bewogen dag voor de leerlingen, leerkrachten, directie en 

ouders van Daltonschool de Fladderiep. Samen met de leerkrachten van peuterspeelzaal het 

Kwetternest en de buitenschoolse opvang waren ze gastheer tijdens de opening van het 

nieuwe schoolgebouw. 

 

Stralend middelpunt tijdens de opening was juf Dieneke Bos-de Bruin. Zij had de eer om de 

school officiëel te openen. Bovendien was het de dag waarop juf Dieneke  afscheid nam van 

haar en onze school. In de novembereditie van dorpskrant de Uitkijk blikken we samen met 

haar terug op haar loopbaan in het onderwijs. 

 

In deze uitgave van de Uitkijk willen we graag een ieder die zich heeft ingezet voor de 

realisatie van het nieuwe schoolgebouw van harte bedanken voor hun inzet. Een speciaal 

woord van dank richting onze ouders die het onderwijzend personeel hebben bijgestaan om de 

school tijdig in gebruik te nemen. En …………. zelfs grootouders van onze leerlingen hebben de 

handen uit de mouwen gestoken. Hartverwarmend om te zien en het toont opnieuw de kracht 

van onze gemeenschap. 

 

In de eerstvolgende dorpskrant komen we uitgebreid terug op de opening en blikken we ook 

terug op de Open Dag van woensdag 26 september. 

 

Met vriendelijke groeten 

Schoolteam Daltonschool de Fladderiep 

 

 

 

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 – 20 64 14 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0521 53 99 99 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag 

 bereikbaar)  

 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 ook 

 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 

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 

28/29-09 JOOS en Jij Open huis Bloesemweg 8 10.00 

01-10 FC Kraggenburg Jaarvergadering De Brem 20.00 

05-10 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 18.00 

09-10 Werkgroep Omzien Inloopspreekuur zorg en welzijn Klokhuis 10.00 

09-10 Klankbordgroep nieuwbouw Informatieavond  Klokhuis 19.15 

12-10 FC Kraggenburg Oktoberfest De Brem  

13-10 PKN kerk 
2e hands kinderkleding en 

speelgoed 
PKN kerk 10.00 

13-10 Klokhuis Najaars-klussendag Klokhuis  

31-10 STEK Seniorenmiddag  14.00 

24-11 STEK Sinterklaasintocht Loswal 10.30 
- 


