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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Wakker worden na de Comedy avond van de Zotte Leeuwkes en dan schrijven voor de 

Uitkijk. 

De grappen en grote onzin zitten dan nog vers in je geheugen. Het was een leuke avond! 

 

Maar toch…. 

Een discussie over zomer- of wintertijd. Hier zullen we wel nooit uitkomen. Wat mij opvalt 

over tijd, in mijn beleving, is dat hij steeds sneller gaat! Want eerder meldde ik over de 

verkeersoverlast bij de rotonde en de Kraggenburgerweg, maar het is alweer klaar en het 

ziet er weer netjes en strak uit. 

 

Wat de woningbouw betreft heeft u in De Noordoostpolder van 8 november kunnen lezen 

dat het ontwerpbestemmingsplan ‘kavel Penders’ ter inzage ligt. Voor de uitbreiding in de 

Walstraat is men bezig het terrein bouwrijp te maken. Als het vereiste aantal woningen 

verkocht is, kan men beginnen met de bouw. Ik heb begrepen dat er op dit moment nog 

enkele woningen te koop zijn. 

 

Zoals u zich misschien nog kan herinneren hebben we in 2017 een subsidie aanvraag bij de 

Provincie gedaan in het kader van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied. 

Deze aanvraag had tot doel een brugverbinding (Voorsterbos en Waterloopbos) te 

realiseren over de Zwolse vaart. Helaas is deze aanvraag toen afgewezen. 

Wederom hebben we nu in oktober een aanvraag ingediend. Het is een ingewikkelde en 

intensieve klus geweest, maar gelukkig hebben we enkele deskundigen in ons midden die 

hier goed raad mee weten. I.v.m. het verlaagde budget van het betreffende fonds is er nu 

gekozen voor een ‘pontje’ als verbinding over het water. We moeten nog even wachten tot 

februari om te weten of we akkoord krijgen. Dat duurt nog even. 

 

Wat er al wel snel aan zit te komen is het nieuwe jaar; het volgende lustrumjaar. 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is er een commissie in het leven geroepen om één en 

ander goed te plannen en te coördineren. Enthousiast ben ik geworden nadat ze deze week 

de sluier over de plannen een beetje hebben opgelicht 

 

Nu u de Uitkijk aan het lezen bent is het alweer bijna eind november en komen de 

feestdagen weer in zicht. Ik hoop dat u de mogelijkheid heeft om er van te genieten en dan 

spreken we elkaar weer in het nieuwe jaar! 

 

Namens het bestuur van het Dorpsbelang 

 

André Verwer 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Dorpsbelang - Kraggenburg van 1949 – 2019                       

 

In de vorige Uitkijk hebben we een oproep gedaan of er ideeën zijn voor 

een bijzondere activiteit in 2019 om het 70-jarig bestaan van ons dorp 

luister bij te zetten. Er zijn inmiddels een aantal hele leuke ideeën binnen 

gekomen, waarmee we aan de slag kunnen. 

  

Voor de duidelijkheid, dit zijn/worden extra evenementen buiten de 

Feestweek en het STEK programma om. Wij hopen dat alle activiteiten 

die al gepland zijn, worden aangemeld bij Dorpsbelang zodat we een 

mooi overzicht krijgen wat er allemaal te doen is.  

 

Begin van het feestjaar presenteren wij onze agenda, middels de Uitkijk, op de website en op 

social media. 

 

Je kunt nog met ideeën, activiteiten en plannen komen tot 1 december. Ook vrijwilligers zijn 

van harte welkom. 

 

Meld je aan via dorpsbelang@kraggenburg.nl  

 

Namens Dorpsbelang: Mark Mooiweer, Annemieke Janse, Marian Meijs, Yvonne de Hamer 

 

 

 

Schouw Kraggenburg 

 

Enige tijd geleden hebben wij via deze weg om input gevraagd vanuit het dorp, dat 

meegenomen kon worden bij de schouw in het dorp tussen gemeente, IGW en het bestuur 

Dorpsbelang. En natuurlijk andere betrokken partijen. Hierop zijn flink wat reacties 

binnengekomen waarvoor dank! 

 

Deze reacties betroffen onder meer het onderhoud van het openbaar groen, de maximum 

snelheid op bepaalde plekken, de hobbelige Voorstraat en de verwijzing van de bordjes 

richting Pier + Horizon en het Waterloopbos het dorp in, in plaats van daar waar ze heen 

moeten wijzen (die bij de bushalte). Naast deze punten waren er nog genoeg andere die ook 

behandeld zijn. 

 

De schouw is inmiddels geweest en de hele lijst is nagelopen. Wij hebben hier nog geen 

samenvatting van ontvangen maar alle punten die gemeld zijn, zijn in ieder geval behandeld.  

 

Zijn er vragen? Stel ze gerust via dorpsbelang@kraggenburg.nl. 

 

Namens het bestuur Dorpsbelang 

Yvonne de Hamer 

 

 

 

Wonen en woningbouw in Kraggenburg 

 

In deze Uitkijk twee artikelen over wonen en woningbouw in Kraggenburg. 

Jules Overmars geeft in het eerste deel een toelichting met situatieschetsen op de plannen 

zoals door de gemeente zijn gepresenteerd op 9 oktober jl. Dit wordt gevolgd door een artikel 

over o.a. het huur- en  toewijzingsbeleid van Mercatus n.a.v. het gesprek dat Marian Meijs en 

Wubbo de Raad (beiden bestuur Dorpsbelang) hebben gevoerd met een aantal medewerkers 

van Mercatus. 

Voor vragen over wonen en woningbouw, neem gerust contact op met bestuursleden uit 

Dorpsbelang. 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Voortgang nieuwbouw kavel Penders 

Op 9 oktober heeft de gemeente samen met de klankbordgroep een presentatie gegeven over 

de stand van zaken van de nieuwbouw op 'kavel Penders'. In de klankbordgroep zijn 

vertegenwoordigd: bestuur van Dorpsbelang, omwonenden van de nieuwbouwwijk en 

potentiële kopers. 

De gemeente heeft samen met deze klankbordgroep de eerste schetsen (van februari) verder 

uitgewerkt. Er zijn oplossingen gekozen voor de opmerkingen en knelpunten bij deze eerste 

ideeën. 

 

In de presentatie is de gemeente ingegaan op dit proces en heeft zij aangegeven waar 

aanpassingen in het plan ten opzichte van februari 2018 zijn gedaan. Dat zijn o.a. een 

vernieuwd stratenplan, een andere indeling van het groen en ook is de verkaveling aangepast. 

Zie onderstaande tekening van de gehele 'kavel Penders'. Voor nu zijn fase 1a en fase 1b van 

belang (de westkant tot aan de Pioniersstraat) en voor het tweede deel (de oostelijke helft) is 

een mogelijke toekomstige indeling gegeven. 

De gewenste beeldkwaliteit van deze nieuwe wijk (de uitstraling) is besproken aan de hand 

van voorbeelden en aandachtspunten. 

Er wordt nu een bestemmingsplan gemaakt voor de fasen 1a en 1b. Hierbij is voor fase 1a de 

kavelindeling en typen woningen (vrije kavels en twee-onder-een-kap) ingevuld. Fase 1b komt 

aan de orde als de woningen van fase 1a zijn verkocht (zie het kaartje hierna). 

 

De gemeente gaat nu uit van de onderstaande planning. 

▪ Bestemmingsplan procedure: oktober 2018 t/m april 2019 
(onder voorbehoud van bezwaar en beroep) 

▪ Mogelijkheid indienen zienswijzen: november t/m december 2018 (6 weken) 
▪ Inschrijving voor loting van kavels: april 2019 
▪ Loting van kavels (optieverlening): mei 2019 
▪ Projectmatige kavels in de verkoop: (afhankelijk van behoeftepeiling)  juni 2019 
▪ Bouwrijp maken van bouwgrond (fase 1A): juni t/m oktober 2019 

(onder voorbehoud van belangstelling bouwkavels) 
▪ Verkoop/uitgifte van kavels en start woningbouw: oktober 2019 

 
Mocht u belangstelling hebben voor een kavel of informatie willen, dan kan dat per e-mail  via 

mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. 

U kunt ook op onze website www.kraggenburg.nl kijken bij het onderwerp 'Nieuws'. 

Bij het verslag over nieuwbouw kavel Penders is een link naar de uitleg van de loting van de 

kavels en een formulier om uw interesse aan te geven (met grondprijzen). 

 

 

mailto:mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl
http://www.kraggenburg.nl/


 

 

5 

 

 

Huren via Mercatus 

Als het over wonen en woningbouw gaat, komt ook Mercatus als woningcorporatie in beeld. Wij 

hebben vastgesteld dat er veel vragen leven bij de bewoners over de woningtoewijzing door 

Mercatus. Reden voor het bestuur van Dorpsbelang om met Mercatus in gesprek te gaan over 

het verhuurbeleid met zaken als inschrijfduur en zoektijden, het doelgroepenbeleid en de 

wettelijke inkomensgrenzen en hun visie op het  toekomstige woningaanbod in Kraggenburg. 

Vanuit Dorpsbelang was al voorwerk gedaan door aan een aantal recent, nieuwe huurders te 

vragen hoe bij hen het toewijzingsproces was verlopen. Dit konden we vervolgens toetsen aan 

de beleidsuitgangspunten van Mercatus. 

 

Inschrijfprocedure 

Zonder op de individuele situaties in te gaan is heel belangrijk te constateren dat er veel  

onduidelijkheid is over de veel gebruikte begrippen als zoektijd, wachttijd etc. 

Wachttijd of nog beter “inschrijfduur”, is de periode die begint te tellen zo gauw men zich gaat 

inschrijven bij Mercatus. Dit kost het eerste jaar € 25,- en daarna € 15,- per jaar. Hoewel dit 

inschrijven natuurlijk bedoeld is om een huurwoning toegewezen te krijgen, staat het los van 

het reageren op een woning zelf. Men kan jaren ingeschreven staan, zonder zelf ook maar één 

keer te reageren! 

Reageren heeft wel betekenis voor de zoektijd, waarmee een woningzoekende te maken krijgt 

als hij /zij op enig moment toe is aan het concretiseren van zijn/haar woonwens. Op dat 

moment gaat de woningzoekende actief zoeken in het aanbod van huurwoningen dat door 

Mercatus via de website wordt aangeboden. Als de woningzoekende uit de aangeboden 

huurhuizen een keuze maakt en zich voor die woning aanmeldt, dan gelden drie 

toetsingscriteria, te weten 1) passend toewijzen op basis van het gezinsinkomen en 

gezinssamenstelling, 2) behoort de aanvrager tot de doelgroep en de daarvoor beschikbare 

huizen (bijvoorbeeld jongeren of senioren) en 3) hoe lang staat de woningzoekende al 

ingeschreven bij Mercatus. Dat betekent dus dat het tijdig ingeschreven staan mee helpt om 

de zoektijd te verkorten. De zoektijd wordt gedefinieerd als de tijd dat een woningzoekende, 

nadat hij/zij voor de eerste keer heeft gereageerd op een aangeboden huurwoning tot het 

moment dat er een woning definitief wordt toegewezen. Voor Kraggenburg is deze zoektijd 

relatief vrij kort (bijna 10 maanden), terwijl deze zoektijd voor de gehele Noordoostpolder 

gemiddeld op 14 maanden ligt.  

Volgens Mercatus is de zoektijd een aardige indicatie voor de krapte op de woningmarkt. Als 

de zoektijd nog lager wordt, dan kan dat een negatief effect sorteren op het huurdersbestand 

dat daardoor wordt aangetrokken, met als gevolg een snelle doorstroming van huurders, 

waardoor minder binding met het dorp kan ontstaan.  

Bij het toewijzen van een woning door Mercatus speelt de inschrijfduur dus zeker een rol. 

Daarom onze oproep aan alle (op termijn) woningzoekenden op de (sociale) 

huurdersmarkt, schrijf je in bij Mercatus. Dat geldt ook voor ouderen, die eraan denken 

om op termijn hun eigen woning te verkopen en in Kraggenburg in een passend huurhuis 

verder te willen wonen. Momenteel staan in totaliteit zo’n 24 personen uit Kraggenburg op de 

inschrijflijst van Mercatus. 
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Wat betreft de wettelijke inkomensgrenzen, waarvoor Mercatus woningen kan aanbieden, 

speelt het maximum van ruim € 36.000,- gezinsinkomen (huurwoningen niet gericht op 

maximale huurtoeslag) en de grens van zo’n € 22.000,- gericht op éénpersoonshuishoudens 

met volledige huurtoeslag. 

 

Woonvisie en woningbestand 

Met Mercatus is ook gesproken over hun visie op de woningvraag in Kraggenburg en hoe zij 

daar hun woningenbestand op aanpassen. Meegedeeld werd dat om de twee jaar in 

samenwerking met de gemeente een woonvisie wordt opgesteld. Op basis daarvan baseert 

Mercatus zijn woningbestand. Momenteel zijn dat ruim 100 woningen, hetgeen volgens de 

laatste verkenningen en demografische ontwikkelingen teruggebracht kan worden naar zo’n 95 

huurwoningen in Kraggenburg. 

Ondertussen is Mercatus wel bezig zijn bestaande woningvoorraad door renovatie en 

onderhoud meer duurzaam te maken en in een aantal situaties wordt zelfs besloten tot sloop 

met nieuwbouw (zie o.a. Ens, Marknesse). Voor sloop met nieuwbouw is naast de onderhoud 

situatie zelf, het eigendom van een aaneengesloten rij woningen, een belangrijk uitgangspunt 

voor zo’n besluit. In Kraggenburg is deze situatie zeker op korte termijn niet aan de orde. 

Tenslotte werd gemeld dat Mercatus op basis van deze uitkomsten nu geen kansen ziet om op 

kavel Penders te starten met nieuwe huurwoningen. Zelf bouwen op kavel Penders zal volgens 

Mercatus een zware claim leggen op de bestaande huurhuizen met mogelijke consequenties 

voor leegstand (en verpaupering). En dat is een situatie die niemand wenst. Wel pleitte 

Mercatus voor een grotere diversiteit in woningaanbod, dat nieuwe mensen trekt en de 

doorstroming bevordert. 

 

Vragen en/of klachten? 

Voor vragen over inschrijving, reageren op woningen e.d. en de leefbaarheid in uw 

straat/dorp, bel met Mercatus tel: (0527) 63 55 00! Of met de wijkconsulent van Mercatus 

voor o.a. Kraggenburg: mevrouw Francien Vriend, telefoonnummer: 06-15014488 

In geval er sprake is van klachten rond een huurwoning (geen tuinonderhoud, gordijnen veelal 

dicht etc.) kan dit ook doorgegeven worden aan Francien Vriend. Zij zal dan altijd eerst in 

contact treden met de betreffende bewoner(s), omdat in veel situaties er meer aan de hand is 

en waar veelal andere vormen hulpverlening (o.a. Carrefour) bij betrokken wordt.   

  

 

 

Burger initiatief  

 

De gemeente wil initiatieven in de dorpen en wijken extra stimuleren. Alle goede ideeën om je 

buurt mooier en gezelliger te maken zijn hierbij welkom. Denk hierbij aan het plaatsen van een 

geveltuintje, het organiseren van een koffiedrinkochtend, een kunstuiting op de stoep maken, 

koken met andere culturen of een heel ander goed idee! De gemeente denkt graag mee om 

een initiatief te laten slagen. Heb je een initiatief en wil je weten of hier budget voor is? Vraag 

dan bij onze secretaris het formulier ‘aanvragen budget voor bewonersinitiatief’ op. Deze kan 

je ingevuld bij de gemeente indienen en zij nemen vervolgens contact met je op. Er zit geen 

einddatum aan en er kan ieder moment een aanvraag worden ingediend. 

 

Dit formulier is alleen digitaal beschikbaar. 

 

Yvonne de Hamer 

Secretaris Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg 

dorpsbelang@kraggenburg.nl 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Nogmaals de enquête onder jongeren en jonge 

gezinnen 

 

In de vorige Uitkijk zijn de uitkomsten van deze enquête uitgebreid beschreven met zeer veel 

getallen. Het bestuur van Dorpsbelang en de werkgroep Omzien hebben dit met elkaar 

besproken. De meest opvallende punten die naar voren komen zijn: 

 

De deelname met 78 personen, waaronder ook studerenden, is goed te noemen. 

Een grote meerderheid (90%) is positief over de woonomgeving en het wonen in Kraggenburg. 

Ruimte, rust, een mooie omgeving, de natuur, worden het vaakst genoemd. Een stimulans 

voor iedereen om het wonen in ons dorp te blijven promoten! Toch wordt aandacht gevraagd 

voor huurwoningen en nieuwbouw. Deze beide onderwerpen worden in een apart artikel in 

deze Uitkijk verder besproken. 

 

Het onderwerp kinderopvang leeft zeer zeker onder de jongeren, wat blijkt uit de hoge 

percentages bij de voor- en naschoolse opvang en bij de peuterstartgroep (peuterspeelzaal). 

Percentages van 75% bij het antwoord “vinden we belangrijk”. Beide mogelijkheden zijn nu 

aanwezig in ons kindcentrum / basisschool de Fladderiep. De peuterspeelzaal was er al. De 

voor- en naschoolse opvang in het schoolgebouw is gestart met ingang van het nieuwe 

schooljaar. Maak er gebruik van om zo deze voorziening goed van de grond te laten komen. 

 

Kinderopvang via gastouders en via een eventueel kinderdagverblijf scoren beiden ongeveer 

60%. Gastouders kennen we al in Kraggenburg, maar we zien ook belangstelling voor een 

kinderdagverblijf. Initiatieven op dit onderwerp zijn welkom en we zien het ook als een 

belangrijke voorziening voor jonge gezinnen om in Kraggenburg te gaan (te blijven) wonen. 

 

Enkele andere zaken die opvallen in de antwoorden. Het dorpse karakter, de gezelligheid, ons 

kent ons, worden genoemd. Er zijn ook opmerkingen als “lastig om er tussen te komen”. Prima 

en positief dat velen zich echt thuisvoelen in Kraggenburg, maar laat iedereen er ook aan 

werken dat nieuwkomers zich ook thuis (gaan) voelen binnen bestaande clubjes in onze 

gemeenschap. 

Als we het hebben over verenigingen worden er heel wat namen genoemd (o.a. in relatie tot 

de gezelligheid) en niet alleen de sport. Bij vragen over sport blijkt dat er ook buiten 

Kraggenburg wordt gesport bij andere clubs. Voor een deel omdat het niet kan in Kraggenburg 

(bijvoorbeeld de sportschool). Voor een ander deel bij buurtverenigingen omdat er 

bijvoorbeeld te weinig jeugd is om een team te vormen. Hier liggen de uitdagingen om sporten 

in Kraggenburg te behouden en gelijktijdig ook samen te werken met de buurtdorpen. Dat 

laatste gebeurt ook al. Dat je kan sporten in je eigen dorp behoort tot de ziel van onze 

dorpsgemeenschap. Laten we hier ons best voor blijven doen, met een open mind voor de 

huidige mogelijkheden/onmogelijkheden. 

 

Dorpsbelang zal zeker de eindconclusies meenemen in overleggen met gemeente, Mercatus en 

andere organisaties. Los hiervan hoopt het bestuur van Dorpsbelang dat vanuit de bewoners of 

ondernemers ook initiatieven komen die inspelen op behoeften die er leven. We hebben er alle 

vertrouwen in en waar nodig wil Dorpsbelang ook meedenken. 

 

Bestuur Dorpsbelang en werkgroep Omzien 
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Nieuws van STEK 

 

Seniorenmiddag 

Op 31 oktober hebben we weer een seniorenmiddag gehouden in 

samenwerking met JVV en De Zonnebloem. Het was een erg gezellige 

middag, met de traditionele bingo met leuke prijzen en met een 

muzikaal optreden van Coen Dassen waarbij er zelfs nog gedanst 

werd. De middag werd afgesloten met een heerlijk  

stamppottenbuffet met een lekker toetje, waarna iedereen voldaan 

huiswaarts ging. We willen graag alle mensen die hebben geholpen bij 

deze middag hartelijk bedanken voor hun medewerking. 

 

Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 24 november is het dan eindelijk zover, Sinterklaas met zijn zwarte pieten komen 

dan aan in Kraggenburg. Om ±10.00 uur gaan de zwarte pieten een ronde door het dorp om 

alle kinderen op te halen. Sinterklaas en zijn zwarte pieten verwelkomen jullie graag bij HCR 

van Saaze in plaats van aan de kade. Daarna gaan we weer samen naar het Dorpshuis. Kijk 

voor meer informatie verderop in de Uitkijk. 

 

Zet alvast in de agenda: 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 5 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Noteer de datum alvast. 

Verder informatie volgt. 

 

Bloemetje 

Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een 

persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt: die 

verdient een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar: 

stek@kraggenburg.nl. Wij zien de aanmeldingen graag verschijnen. 

 

Vlaghijsen 

Al jarenlang wordt er op bepaalde momenten in het jaar traditiegetrouw de vlag gehesen of 

half stok gehangen. De laatste jaren is dat gedaan door de heer Kombrink. Helaas gaat hij 

Kraggenburg verlaten. Via deze weg willen wij de heer Kombrink nogmaals bedanken voor alle 

jaren waarin hij verantwoordelijk was om op de juiste tijden de vlag te hijsen! 

 

Dat betekent ook dat wij op zoek zijn naar een man of vrouw die deze taak over zou willen 

nemen. Mocht je daar interesse in hebben, dan horen wij dat graag. Je kan dan contact 

opnemen met Wilma van Beekhuizen-Everts op 06-51723440 of wilma.everts@home.nl. Dan 

leg ik je graag uit wat het inhoudt. 

 

 

 

Zoekertje – Valkparkiet “Nicky” is zoek 

 

Zondag 14-10-2018 is een mannelijke Valkparkiet weggevlogen. Hij is grijs met zwart en heeft 

een wit kopje. Zijn naam is “Nicky” en hij is ongeveer 8 jaar. Hij is een beetje mensengericht. 

Heeft u hem gevangen of gezien, wilt u dan alstublieft bellen naar 06-27448751. 

 

Bedankt, mevrouw Dierme 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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Nieuws van het Klokhuis 

 

REPAIR-CAFÉ  

Op zaterdag 1 december houden we weer repair-café in het Klokhuis. Heeft u electrische en /of 

mechanische apparaten die niet meer naar behoren werken kom dan zaterdag 1 december 

naar Het Klokhuis. 

 

Onze Kraggenburger “Willy Wortel” Piet van het Westeinde is daar van 10.00 tot 12.00 uur 

aanwezig om uw apparaat een tweede leven te geven (indien mogelijk). De reparatie is 

kosteloos. U betaalt alleen eventuele nieuwe onderdelen. 

 

Kraggenburger Kerstklaverjas toernooi in het Klokhuis 

Traditiegetrouw willen we ook dit jaar een kerstklaverjas toernooi organiseren. Dit wordt een 

klaverjas toernooi die anders is van opzet dan eerdere jaren. Wij willen er vooral een 

Kraggenburger toernooi van maken. Dat houdt in dat vooral Kraggenburgers en oud 

Kraggenburgers hiervoor worden uitgenodigd. Wel kan iedere Kraggenburger een introducé 

meenemen. We spelen 3 ronden. Na de 2de ronde is er snert voor de deelnemers. 

 

De klaverjaswedstrijd wordt gehouden in Het Klokhuis op vrijdag 28 december om 19.00. 

 

Inschrijven vanaf 18.30 uur. Inschrijfgeld €5,00 per persoon. Wij hopen dat vooral ook onze 

Kraggenburger jeugd mee gaat doen. Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen, vragen wij jullie je aan te melden. 

 

 via Email: pjmpaauw@gmail.com of   tel.06-46213112 

samanthabosma@hotmail.com of tel. 06-11381468 

jaap_veldhuis@hotmail.com of tel. 06-46355959 

 

Oud en nieuw 

Op dit moment zijn er nog geen plannen voor een “Oud en Nieuw” feest. Mogelijk dat bij het 

uitkomen van de Uitkijk hier meer over bekend is. 

 

Het bestuur van het Klokhuis heeft besloten dat wanneer niemand dit verder oppakt wij vanuit 

het bestuur zullen trachten om samen met de jeugd wat op te zetten. 

 

Heb je een idee en/of wil je mee werken aan het organiseren neem dan contact op met:  

Jaap Veldhuis  email: jaap_veldhuis@hotmail.com 

Samantha Bosma email: samamanthabosma@hotmail.com 

John van Egmond email: johnvanegmond@agroweb.nl 

 

Gezamenlijke Maaltijd in Het Klokhuis 

Op vrijdag 30 november is er weer een gezamenlijke maaltijd voor alle Kraggenburgers 

waarbij wij u van harte uitnodigen. Doel van deze maaltijd is het onderlinge contact 

bevorderen tussen onze inwoners. Dat dit in een behoefte voorziet blijkt wel uit de grote 

deelname tijdens de laatst gehouden maaltijd waarbij meer dan 80 deelnemers genoten 

hebben van de Indische gerechten. 

 

Deze keer heeft het kookteam gekozen voor stamppot maaltijden 

We serveren:  Boerenkool stamppot 

Zuurkool stamppot 

                           Hutspot 

 

Het Klokhuis is open om 17.15 voor een aperitief. 

De maaltijd begint om 18.00 uur 

De kosten zijn € 3,50 per persoon. 

Opgeven bij: Piet Paauw tel: 0646213112 Email: pjmpaauw@gmail.com 

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

 

Tot ziens in Het Klokhuis 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:samanthabosma@hotmail.com
mailto:jaap_veldhuis@hotmail.com
mailto:jaap_veldhuis@hotmail.com
mailto:samamanthabosma@hotmail.com
mailto:johnvanegmond@agroweb.nl
mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Beste Zotte leeuwen en leeuwinnen van Kraggenburg, 

 

Het is inmiddels een aantal versies van het dorpskrantje geleden, dat u iets gelezen heeft 

over De Zotte Leeuwkes. Ondanks de radiostilte in de Uitkijk hoeft u zich geen zorgen te 

maken; de Zotte Leeuwkes hebben hun wilde manen en streken niet verloren! Zelfs niet na 

een prachtig WILD WEST carnaval afgelopen jaar onder leiding van Arno van den Berg, 

alias Prins Rodeo, en zijn adjudant Lucky Luke. 

 

Sterker nog, de plannen voor het seizoen 2018-2019 zijn weer in volle gang. Op vrijdag 9 

november werd het startschot hiervoor gegeven na de jaarvergadering. Helaas hebben we 

afscheid moeten nemen van Rob van den Broek, die zijn steek heeft overgedragen aan 

Joost van Diepen. Ondanks dat Harold van Beekhuizen niet meer weg te denken is binnen 

de vereniging, heeft hij tijdens de jaarvergadering de voorzittershamer afgestaan. Gelukkig 

wist Harold Dick de Boer weer terug te brengen bij de troep; hij zal de Zotte Leeuwkes 

proberen te temmen als de nieuwe voorzitter. 

We willen Harold en Rob bedanken voor hun inzet binnen de carnaval en we hopen jullie 

nog graag te zien bij onze activiteiten. 

 

Op zaterdag 10 november werden maar liefst vijf stand-up comedians van het Comedy 

Huis uit Utrecht opgewacht in HCR Van Saaze. Het café was gevuld met goedlachse 

Kraggenburgers. Het was inmiddels de zesde editie van de Zotte Comedy Avond en blijft 

door dit succes een vast onderdeel van onze agenda. We zijn er trots op! 

 

Begin oktober heeft u van ons een zoete lekkernij, gehecht aan een flyer, ontvangen in de 

brievenbus. Middels deze flyer werd u gevraagd om uw stem op de Zotte Leeuwkes uit te 

brengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. We willen een ieder bedanken die zijn 

stem heeft uitgebracht op onze vereniging. Met de opbrengst willen we een investering 

doen voor de kerstmarkt, welke dit jaar op 8 december zal plaatsvinden. Hierover leest u 

op de volgende pagina meer informatie. 

 

Prins Rodeo regeert zijn laatste maanden van zijn prinsenschap nog wat tam wegens een 

fysiek mankement. Wie zijn opvolger wordt, zal tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend 

gemaakt worden. Wij kunnen niet wachten om er voor u weer een feestelijke winter van te 

maken!  

 

ALAAF, ALAAF, ALAAF!       De Zotte Leeuwkes
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KERSTMARKT 
ZATERDAG 8 DECEMBER  

VANAF 15.00 UUR 

Zaterdagmiddag staat de kerstmarkt volledig in het teken van de winterse sferen met live 

muziek van onder andere dweilorkest De Menaemer Feintsjes, bekend van het 

Gezwam rond de Dam. Ook zijn er winterse kramen en gezellige eettentjes. Natuurlijk mag 

de skihut met glühwein en warme chocomelk, maar ook fris en alcoholische 

versnaperingen, niet ontbreken op de kerstmarkt. 

Er vallen daarnaast ook prachtige prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin. Dit mag u niet 

missen! Daar bovenop nog een nieuwe activiteit voor jong en oud. Voor ieder wat wils! We 

nodigen u van harte uit om langs te komen op de kerstmarkt. 

 

Voor de kinderen  zijn er op de kerstmarkt ook allerlei leuke activiteiten! Er is de 

mogelijkheid om een rondje te rijden met paard en wagen en er is een springkussen. 

Binnen zal de tv aan staan met een winterse tekenfilm. Maar ook is de Kerstman er! 

 

Wilt u zelf met een stand op de kerstmarkt staan? U kunt zich aanmelden als individu of in 

een groep bij Jeroen (06-50814025 / jeroenpaauw@live.nl). 
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KERSTBOMEN VERKOOP 
ZATERDAG 8 DECEMBER  

VANAF 10.00 UUR 

Zaterdagochtend staan er schitterende kerstbomen voor u  

klaar op De Dam in Kraggenburg, die uw huiskamer  

helemaal in de winterstemming zullen brengen.  

 

Voor een scherpe prijs (vanaf €15,-) bent u de trotse eigenaar  

van een kwaliteitsboom in verschillende soorten en maten,  

met en zonder kluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Met uw kerstboom 
geen geleur, 
 

op verzoek brengen 

we de boom gratis 

tot aan uw deur! 
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CARNAVALSAGENDA 2018-2019 
  

Kerstmarkt   8 december 2018 

Nieuwjaarsreceptie  5  januari 2019  Bekendmaking Prins  

Gezwam rond de Dam 23 februari 2019   

Carnaval op school  1 maart 2019 

Junior Buutreednen  1 maart 2019 

Familieavond   1 maart 2019   

Groot Carnaval  2 maart 2019   

Katerloop   3 maart 2019   

Kindercarnaval  3 maart 2019 

Seniorencarnaval  5 maart 2019 
 

Lidmaatschap: 

Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid worden van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’. 

Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost €10,- per jaar. 

Stuur een mail naar De Zotte Leeuwkes en wij zorgen dat de rest geregeld wordt. 

Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s en agenda op onze website: 

www.zotteleeuwkes.nl of volg ons via Facebook en Instagram. 

 

 #Zotte Leeuwkes  #dezotteleeuwkes  info@zotteleeuwkes.nl 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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                           Start schooljaar 2018-2019 

Door Marthijn Willeman en Emma Gerarts 

 

 

5 September 2018 zijn wij van start gegaan in het nieuwe schoolgebouw. Dit schoolgebouw heeft 

een ruime middenruimte waar in gewerkt kan worden. Ook is er een zolder, waar zitzakken liggen. 

Daar kan je rustig achter je tablet werken. Vanaf groep 5 werk je achter tablets, waarop het 

programma ‘Snappet’ staat. Dit programma is helemaal vernieuwd. Je kan er rekenen, spelling, 

taal en begrijpend lezen op maken. Er zijn 7 lokalen, waarvan er één van de Buitenschoolse opvang 

is en de andere is de peuterspeelzaal. Deze lokalen zijn heel open, ze hebben glazen schuifdeuren 

(die trouwens geluidsdicht zijn) en er zijn veel ramen. Na de pauze staan de schuifdeuren vrijwel 

altijd open, eigenlijk is dat geen probleem voor deze school, aangezien er heel stil gewerkt wordt. 

Er staan 2 boekenkasten, dat is onze “bibliotheek”. Eén voor groep 5, 6, 7, 8  en de andere voor 

groep 1, 2, 3, 4. In de middenruimte staan twee witte tafels, allebei met twee groene banken erbij. 

Ook staat er een redelijk hoge, grijze tafel met groene krukken erbij. Ook is er een podium (niet 

een geweldig grote), daar worden meestal openingen van Trefwoord op gehouden. Naast het 

schoolgebouw zelf, is er ook nog een vernieuwd schoolplein.  Alleen groep 1 en 2 gebruikt het 

oude schoolplein, het vernieuwde stuk zit naast het schoolgebouw. Een gedeelte word gebruikt 

door de peuters en het andere stuk wordt gebruikt door de hele school. De twee pingpongtafels 

staan nu op het vernieuwde stuk schoolplein en er word nog gewerkt aan nieuwe speeltoestellen. 

Natuurlijk gebruikt de bovenbouw de pannakooi en het grasveld nog. Op maandag, woensdag en 

vrijdag  gebruikt groep 7/8 de pannakooi en op dinsdag en donderdag gebruikt groep 5/6 de 

pannakooi. Wanneer het grasveld droog is kan die gebruikt worden als een groep niet in de 

pannakooi mag. Is het grasveld nat? Dan mag het niet gebruikt worden, we proberen de school zo 

netjes mogelijk te houden. Met allemaal gras en modder onder je voeten is dat namelijk lastig.  

 

 

Dat was het! Hopelijk gaat het de rest van het schooljaar even goed als dat het nu 

gaat. 

 

Groetjes van groep 7/8 van Daltonschool de Fladderiep   
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Openstelling kerk op zaterdag avond 

In Kraggenburg is de Protestante kerk de laatste jaren op de laatste 

dinsdag van de maand open geweest om een kaarsje te branden of om 

een moment van rust te vinden. Een gesprek voeren is dan uiteraard 

ook mogelijk en soms worden we verrast door een lokale organist die 

het orgel bespeelt. 

Door verandering van werk is dit niet meer mogelijk. Maar we hebben 

besloten om vanaf november de kerk open te stellen op de laatste 

zaterdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur.  

 

Van harte welkom! 

Alice Polhoud 

 

Herdenkingsdienst overledenen 

Zondag 25 november wordt er een herdenkingsdienst gehouden voor de mensen die het 

afgelopen jaar zijn overleden. Dierbaren uit onze kerkelijke gemeente, de RK Parochie en ons 

dorp. We overdenken hen in gebed, stilte, zang en woord. Vanuit de RK Parochie en het dorp 

zullen ook mensen een kaars aansteken. 

 

Met naam noemen wij hen die afgelopen kerkjaar uit onze gemeenschap overleden zijn: 

▪ Mevr. Leni de la Vieter—Korver 

▪ Dhr. Jan Stienstra 

▪ Dhr. Henk Schüssler 

 

Ook herdenken wij hen die elders in de wereld of al eerder van ons zijn heengegaan.  

We heten iedereen welkom die met ons en/of voor zichzelf een dierbare wil gedenken. 

Er is ook persoonlijk gelegenheid een kaarsje te branden. 

 

De herdenkingsdienst vind plaats om 10.00 uur in de dorpskerk.  

 

Voor informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met  

Gert & Sandra Luten, tel: 0527-252585. 

 

Dorpsviering Kraggenburg 

Zondag 21 oktober jl. was de dorpsviering in samenwerking met de PopUp band op uitnodiging 

van de oecumenische werkgroep. Een band van jongeren uit de Noordoosterpolder die vooral 

aan de bovenzijde van de NOP al furore hebben gemaakt. Zij verzorgen een viering die 

bestemd is voor het hele dorp. In deze dienst waren de sterke teksten van songwriters die 

geïnspireerd zijn door de Bijbel en die dit dus in teksten tot uiting laten komen de rode draad. 

Titelsong voor deze dienst was zoals het thema al verraadde van de Dijk “Kan ik iets voor je 

doen”. Ook was er muziek van BlØf, Coldplay, U2 en Leonard Cohen. 

 

Het was mooi te zien dat de kerkzaal zo goed gevuld was vanuit allerlei geledingen. Wat is het 

dan toch fijn om samen nog een plek te hebben waar we met elkaar kunnen vieren en delen. 

Wij kijken alweer uit naar de volgende oecumenische viering en ook dan hopen wij u/jullie 

weer te zien. 

 

Namens de oecumenische werkgroep 

Alice Polhoud 

 

Meer nieuws 

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

▪ Vergeet niet dat u op de laatste zaterdagavond van de maand, als de kerk open is weer 

kleding en producten voor de voedselbank kunt inleveren. U kunt ze ook afgeven bij de 

fam. Remijnse. 
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Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 
 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

za 

24-

nov 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 
25-

nov 
10.00 

Herdenking 

overledenen 
Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

zo 2-dec 10.00 1e advent; Avondmaal Ds. H. Torenbeek 

zo 9-dec 10.00 2e advent Ds. P. Lindhout 

zo 
16-

dec 
10.00 3e advent Ds. M.A.F. Westermann 

zo 
23-

dec 
10.00 4e advent Ds. S. van der Zee 

ma 
24-

dec 
21.30 Kerstnachtdienst Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

di 
25-

dec 
10.00 Kerstmis Mw. Pastor H. Kramer 

za 

29-

dec 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 
30-

dec 
10.00   Ds. J. Smit 

zo 6-jan 10.00 
Nieuwjaar, 

morgengebed 
  

zo 13-jan 10.00   Ds. H.J.H. Pap 

zo 20-jan 10.00 Avondmaal Ds. G.C. van Rheenen 

za 26-jan 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 27-jan 10.00 Jeugddienst Ds. I. Postma 

zo 3-feb 10.00 Gemeentevergadering Mw. Ds. I. Terlouw 

zo 10-feb 10.00   Dhr. G. Doorn 

zo 17-feb 10.00   Ds. J. Renkema 

za 23-feb 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 24-feb 10.00   Mw. Pastor C. Boven 

zo 3-mrt 10.00   Mw. Pastor H. Kramer 

zo 
10-

mrt 
10.00 1e lijdenszondag Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 
17-

mrt 
10.00 

2e lijdenszondag; 

Biddag voor gewas en 

arbeid, 

gemeentevergadering 

Dhr. H. Feijen 

 
* 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/


 

 

20 

Nieuws van Sint genesius 

 
Het Winterwollenwantenweer 

Op zaterdagavond 24 november speelt Toneelvereniging Sint Genesius de toneelvoorstelling 

"Het Winterwollenwantenweer". Dit stuk wordt ook op vrijdagochtend voor een drietal scholen 

opgevoerd en bevat zoveel humor dat ook volwassenen een geweldige avond zullen beleven bij 

dit vrolijke spel. 

 

Sinterklaas is erg verzot op het winterse weer in Nederland en komt ook daarvoor ieder jaar 

naar Nederland. De pieten willen Sinterklaas verrassen en maken een winterse verrassing voor 

hem die hij mee kan nemen naar Spanje. Er is echter een inhalige tandarts in de buurt die ook 

graag een gaatje vult om zo haar derde huis te financieren. De manier waarop ze dit in 

werking zet is niet erg fris en de pieten zullen moeten vechten om een plaatsje op het toilet. 

Dit alles zal in een wervelend verhaal op toneel worden gebracht, met hier en daar een lied en 

gelukkig een eind waar iedereen tevreden zal zijn. 

 

Het stuk vangt om 20.00 uur aan, de zaal van HCR Van Saaze is om 19.30 uur geopend. De 

toegang is voor volwassenen € 5,00 en voor kinderen € 3,00. De totale voorstelling duurt 

ongeveer 5 kwartier en er is geen pauze. Wel kunnen er weer geweldige prijzen gewonnen 

worden in de verloting!   

 
Eenakterfestival 

Op zondag 25 november doet Sint Genesius mee aan het Eenakterfestival in Theater ’t 

Voorhuys. We spelen als eerste die dag, Hetty van der Ven en Bobby van Egmond spelen een 

moeder en een kind die gedurende het stuk steeds ouder worden. Opgroeien gaat niet zonder 

slag of stoot, dat weten we allemaal; vandaar dat deze eenakter bij de kijkers veel momenten 

van herkenning zal opleveren. Mis het niet, kaarten zijn te koop bij ‘t Voorhuys en kosten € 

7,50. Hiervoor krijg je dan zes eenakters van zes verschillende toneelverenigingen in de 

Noordoostpolder! 

 

Mocht je om wat voor reden verhinderd zijn, deze eenakter wordt nog een keer opgevoerd en 

wel samen met de leerlingen van Jan Groot Muziek tijdens het singasong@christmasdinner bij 

Netl. Dit is op 13 december maar hiervoor zijn nog maar een paar tafels beschikbaar. 

Informatie is te vinden op de website van Netl. 

 

Musical feestweek 

Volgend jaar bestaat Kraggenburg 70 jaar, zoals gebruikelijk heeft Kraggenburg dan een 

bijzondere feestweek!  

De Feestweekcommissie heeft Sint Genesius en Jeu d’Op gevraagd om te helpen bij de 

invulling van de vrijdagavond door middel van het spelen van een musical. Deze musical speelt 

zich af in de vijftiger jaren en jong en (iets) ouder kan er aan mee doen.  

Onze vraag is: Wie wil hier aan mee doen??? 

▪ Als speler 

▪ Als muzikant 

▪ Als decorontwerper 

▪ Als kledingontwerper 

 

Even praktisch: oefenavond wordt waarschijnlijk vrijdagavond. Oefenen start in maart. 

Vooraf krijg je al het boekje, in maart moet je dus al je tekst kennen. 

 

Waarschijnlijk komt er een profi regisseur en die kost wel wat, dus moeten we niet gaan 

stuntelen met tekstboekjes maar echt kunnen focussen op het spel. 

 

Wij vinden het heel erg leuk om hier aan mee te kunnen doen en we hopen jullie ook. 

Opgeven kan via een mail naar sintgenesius@live.nl 

mailto:sintgenesius@live.nl
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Vierde ‘Verlichte BoerderijeN route’ iN 

Noordoostpolder 

 

De route van de Verlichte Boerderijen Route is bekend, het 

boekje ligt bij de drukker, de open dagen liggen vast en dus de 

hoogste tijd voor een update! 

  

Er zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd dit jaar. Het 

bedrijf van de familie Mulder aan de Hopweg 54 zal gedurende 

6 dagen worden opengesteld voor vertellingen en er wordt geëxposeerd. 

De vertellingen worden verzorgd door de heer Ed Voigt, hij is dé kenner als het gaat om ir. 

Lely en zijn werk. De heer Voigt schreef onlangs het boek: ‘Cornelis Lely’ en hij bezit diverse 

persoonlijke bezittingen van ir. Lely. 

De heer Vincent Oosterwijk zal vertellingen verzorgen over 100 jaar Zuiderzeewet en de 

historie van de Noordoostpolder. De ruimte wordt sfeervol ingericht met diverse kraampjes en 

er wordt koffie en thee geschonken. 

Nog een nieuw element is de opstelling van een 12 tal doeken langs de route die het verhaal 

van de Zuiderzeewet tonen. Middels een QR code is de gesproken tekst te beluisteren. 

Daarnaast is er een prijsvraag waarmee een leuke prijs te winnen is. 

 

Tal van nieuwe elementen die de route voor jong en oud aantrekkelijk maakt en een goede 

basis is om het succes van de derde editie te evenaren of, zo mogelijk, te overtreffen! 

Beleef de Verlichte Boerderijen Route, oordeel zelf en wij horen het graag !  

 

De aftrap van dit tweejaarlijks evenement wordt gehouden op vrijdag 7 december bij ‘Bij Ons’ 

in de Wellerwaard. Een unieke locatie waar tevens ons begin- en eindpunt is. 

De route is te rijden op 7, 8 & 9 december en 14, 15 & 16 december. 

 

Vanaf medio november staan de adressen van de open dagen, voorverkoop adressen van de 

routeboekjes en de meest actuele informatie op de website: www.lichtroutenoordoostpolder.nl 

Houd ook onze facebookpagina in de gaten! 

https://www.facebook.com/lichtroutenoordoostpolder/ 

 

 

Op de website www.lichtroutenoordoostpolder.nl kunt u alle informatie vinden.  

Contact: Krijn Verhage, Emmeloord, M 06-51402065 

 

 

 

Jaarvergadering Klein Cortina 

 

Elk jaar organiseert het bestuur van de ijsbaan Klein Cortina in Kraggenburg een 

jaarvergadering. De jaarvergadering is dit jaar op maandag 10 december. Bij deze is iedereen 

welkom.  

De jaarvergadering is bij Van Saaze om 20:00 uur.   

                             

Agenda : Opening 

Notulen jaarvergadering dec 2017 

Jaarverslag 2018 

Verslag kascommissie 

Activiteiten 

Rondvraag 

 

 

Het bestuur van ijsbaanvereniging Klein Cortina. 

 

 

 

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
https://www.facebook.com/lichtroutenoordoostpolder/
http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
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LEUK OM TE LEZEN: JUF DIENEKE BOS VERTELT……………….. 

 

Ze stond ruim veertig jaar voor de klas. Op 19 september j.l. nam juf Dieneke afscheid van het 

onderwijs. Ze ging met pensioen. Jarenlang deelde ze lief en leed met haar leerlingen, ouders 

en collega’s van de scholen uit ons dorp. In 1980 startte ze op de PC school de Bongerd. Dit 

kreeg in 2002 een vervolg toen juf Dieneke een dienstverband kreeg aan de Lichtwachter 

(fusieschool tussen PC de Bongerd en RK Bonifatius). Vanaf 1 augustus 2014 werkte ze in de 

onderbouw op de Fladderiep; de school voor alle leerlingen uit ons dorp. Aan haar de eer om 

op haar afscheidsfeest het nieuwe schoolgebouw te openen. In deze Uitkijk blikken we terug 

op haar loopbaan in het basisonderwijs. 

 

Zo lang werken met kinderen; dat kwam zeker niet uit de lucht vallen zou ik denken? 

Dat klopt. Het onderwijs zit en zat al lang in mijn genen. Zeer veel familieleden van zowel mijn 

vader als mijn moeder waren altijd bezig met het opvoeden en werken met kinderen. Zij 

waren een voorbeeld voor mij. Juf worden was voor mij altijd al een droom. Na de Havo 

opleiding begon ik aan de PA-opleiding in Zwolle. Ik vond het geweldig en in 1973, ik was nog 

wel erg jong, behaalde ik mijn diploma. Ook had ik toen Jan, mijn huidige echtgenoot, al 

ontmoet. 

 

En na het halen van je diploma natuurlijk direct aan de slag op een school? 

Dat was in die tijd gemakkelijk. Er was een tekort aan leerkrachten. Vooral in West-Nederland 

waren grote tekorten. Dat was een soort “noodgebied”. Jan had een baan gekregen op een 

school in Vlaardingen. Gelukkig kon ik daar ook direct op de Gerbrandyschool aan de slag. Ik 

ging les geven in een zgn. speelleerklas met maar liefst 42 leerlingen. Alles wat ik op de PA 

geleerd had, kon meteen de prullenbak in. We moesten echt alles zelf doen. Er was geen 

leesmethode en we werkten op de scholen  met zelfbedachte thema’s. Wel een geweldig mooie 

tijd. 

 

En toch weer terug naar de Noordoostpolder? 

We woonden in Vlaardingen in een flat met een jong zoontje, dertien hoog! Na vijf jaar 

keerden we terug naar het oosten van het land, naar Emmeloord. Na een tijdje kon ik een 

baan krijgen op de Bongerd in Kraggenburg. De drie scholen deden mee aan het zgn. “kleine 

scholen project”. De directies en leerkrachten moesten vaak overleggen en hadden vervanging 

nodig. Samen met een collega deden we eerst invalwerk. Later ben ik fulltime op de Bongerd 

gaan werken. Een heel leerzame periode. Ik heb met mijn zeer fijne “Bongerd-collega” 

intensief samengewerkt en in allerlei combinatie-klassen lesgegeven. In die tijd kregen ouders 

meer inspraak in het onderwijs. Zowel het lesgeven als het omgaan met ouders hebben mij 

positief gevormd. 

 

In 2002 fuseerde jouw school met de voormalige RK Bonifatiusschool; je besloot om 

te blijven! 

Ik vond het een welkome uitdaging. Zeker een prima keuze. Het voelde als een “warm bad”. 

Bevlogen collega’s, een nieuw onderwijsconcept en leuke kinderen. Hard werken, respect voor 

elkaar, met een gezamenlijk doel voor ogen. Ik voelde me goed op mijn plek. Dat gold ook 

voor mijn laatste werkzame periode op de Fladderiep. Daar heb ik met veel plezier in de 

groepen 3 en 4 lesgegeven. Beide fusies waren intensief, maar hebben mij veel gebracht. De 

laatste jaren had ik kinderen in mijn groep waarvan ik ook de ouders als leerling heb 

meegemaakt. Meerdere opa’s en oma’s heb ik gekend. Zij waren in mijn beginperiode de 

ouders, waar ik veel contact mee had. Ik vond dit heel waardevol en bijzonder. 

 

Al die vrije tijd die je nu hebt; hoe ga je dat in vredesnaam invullen ? 

Ik moet er nog wel aan wennen. Het autoritje van Meppel naar het Leeuwendorp mis ik best 

wel. Als juf was ik een deel van een groter geheel. In mijn achterhoofd was ik vaak met mijn 

werk bezig. Het werken met kinderen gaf veel zin aan mijn leven. Ik werkte de laatste jaren 

nog drie dagen en had al enige “vrije tijd”. Genieten; dat deden Jan en ik al veel! De kust en 

met name de Waddeneilanden hebben altijd onze voorkeur gehad. Natuurlijk, heel belangrijk, 

onze kinderen en kleinkinderen. De laatsten zijn nogal sportief ingesteld en ook dat vind ik 

leuk om te zien en te ervaren. Ik haal daar veel voldoening uit. Het gevoel van niets meer echt 

“moeten” voelt ook wel prettig aan. Als de storm een beetje is geluwd, wil ik weer gaan kijken 
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naar zinvolle bezigheden. Wat vaker een goed boek pakken, lijkt me ook niet verkeerd. Op de 

één of andere manier lukt dat nu nog even niet. Fysiek hoef ik niet meer naar het werk, maar 

het lijkt net alsof ik er vanaf een afstandje naar kijk. In mijn achterhoofd ben ik nog steeds 

een beetje met het werk bezig. Ik denk, dat ze dit “afkicken” noemen. 

 

Tot slot; wat zou je op de valreep nog kwijt willen ? 

Ik zou nog graag een compliment willen geven aan een ieder in de kern Kraggenburg, die mij 

de kans heeft gegeven met zoveel plezier te werken. Het saamhorigheidsgevoel is groot en zo 

heb ik dit ook ervaren. In dit opzicht is Kraggenburg een uniek dorp. Een gemeenschap, die ik 

altijd in mijn hart zal blijven meedragen en waar ik veel aan te danken heb. Kraggenburg heeft 

mij in staat gesteld te groeien en te zijn wie ik nu ben. De combinatie van betrokken ouders, 

bevlogen en warme collega’s en de vele lieve en aardige leerlingen zal ik voor altijd koesteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

18 December gaan we kerststukjes maken onder begeleiding van Sietske Huizing. 

Er is plaats voor 15 personen, mocht u mee willen doen dan kan u zich aanmelden bij 

Helma Langeweg tel: 0610097628 / h.langeweg-sch@ziggo.nl of op dinsdag tijdens 

koffietijd ( kosten 10 euro). 

 

25 December en 1 Januari 2019 vallen op dinsdag, dan is er geen koffietijd. 

 

5 Februari 2019 Thema: Communicatie  

Wietse Siebenga gaat met ons in gesprek over contacten maken en contacten houden. 

 

 

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

 

mailto:h.langeweg-sch@ziggo.nl
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Ouderensoos  

“Jongeren van Vroeger”  
Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. (0527) – 25 29 33  

 

 

   

Kraggenburg, november 2018 

 

 

     

Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG, die gehouden wordt voor alle 55-plussers van 

Kraggenburg, verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van Vroeger”. 

 

Deze middag wordt gehouden op woensdag 19 december 2018 om 14.00 uur in het Klokhuis. 

 

Het muzikale gedeelte staat onder leiding van Rosa Groot en Ellen Bos. 

 

Piet Koster zal dit jaar een kerstverhaal vertellen. Ook zullen er een paar gedichten worden 

voorgedragen.  

     

De kerstmiddag zal begonnen worden met koffie, thee en iets lekkers en een openingswoord door 

de voorzitter. 

De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke feestelijke kerstbroodmaaltijd. 

 

Kosten: voor leden van de soos gratis. Niet leden betalen € 12,50 incl. koffie, thee, een drankje en 

de broodmaaltijd. 

 

Opgave: Graag vóór 14 december 2018 inleveren via onderstaande invulstrook bij de bestuursleden 

Piet Koster 25 25 65 of Jan Rinsma 25 20 61. 

 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar Jan Rinsma 25 20 61 of naar Gina Speets  

25 81 82. 

 

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid. 

 

 

 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren vóór 14 december 2018.      

 

Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………. 

 

Straat en huisnummer …………………………………….komt met één/ twee personen. 
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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 alweer? 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 zaterdag v/d maand tijdens de openstelling van de kerk 18.00-19.00 uur 

▪ Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 

 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

 

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) 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Vrijdagmiddag 9 november zijn we met 12 personen naar ‘t Voorhuys afgereisd. 

Daar werden we ontvangen door het Regiobestuur van de Zonnebloem en kregen onder het 

genot van koffie/thee en cake een optreden aangeboden door de PAUWERGIRLS. 

Drie dames die ons terug namen in de tijd door liedjes uit de jaren veertig tot nu voor ons te 

zingen. 

De gasten van de Zonnebloem hebben zichtbaar genoten van dit muzikale optreden.  

Voor velen heel herkenbare melodieën en menigeen zong mee. 

We kregen ook een drankje of advokaatje met slagroom aangeboden en een warm hapje. 

Vooral het advokaatje was erg in trek. Het trio beëindigde hun optreden met een liedje 

waarvoor ze een plastic staafje uitdeelden. Na het breken daarvan gaf het staafje licht in het 

donker. Het zogenaamde lichtje in de donkere dagen van het jaar.  

We zijn om een uur of half vijf allemaal weer veilig thuis gekomen. 

 

DE ZONNEBLOEM UITSLAG VAN DE LOTERIJ 2018 vindt u weer elders in deze uitkijk 

afgedrukt. Dus kijkt u uw loten even na. Wie weet heeft u een prijs gewonnen. Op de 

achterkant van u lot staat hoe te handelen. 

De uitslag is ook te lezen op Zonnebloem.nl/loterij. 
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Zaterdag 24 november 2018 
 
 

Sinterklaas musical 
"Sinterklaas en het winterwollenwantenweer" 

van Rutger Lommerse 
 

 
 

Aanvang 20.00 uur 
Bij H.C.R. Van Saaze - Kraggenburg 
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Uitgifte Boerderijboek Kraggenburg 

 

Op dinsdag 20 november worden alle 11 boerderijboeken van de Noordoostpolder 

gepresenteerd in een besloten bijeenkomst in ‘t Voorhuys. 

Vanaf vrijdag 23 november is het boek van Kraggenburg beschikbaar voor diegene die het 

boek hebben besteld in de voorverkoop.  

 

Het gaat hierbij om drie categorieën: 

▪ Je hebt het boek besteld bij de interviewer/schrijver. 
▪ Je hebt het boek besteld via de website Boerderijenboek. 
▪ Je hebt het boek besteld bij Piet Paauw (via mail/bestellijst/tel.) 

 
Heb je het boek besteld bij de schrijver/interviewer, dan krijg je het boek via de 

schrijver/interviewer, die je hierover al heeft geïnformeerd. 

Heb je het boek besteld via de website, dan heb je per mail bericht gekregen waar of hoe je 

het boek kunt verkrijgen. 

Heb je het boek besteld bij Piet Paauw, dan kan je het boek(en) tegen betaling afhalen in het 

Klokhuis.  

 

Wanneer afhalen: 

Vrijdag 23 november van 19.00 uur tot 22.00 uur in het Klokhuis. 

Zaterdag 24 november van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Klokhuis. 

 

Hoe betalen: Bij voorkeur per PIN. Of anders contant. 

Let op: Alleen op de beide genoemde dagen zijn de boeken verkrijgbaar. Mocht je onverhoopt 

niet op één van deze dagen kunnen, neem dan contact op met Piet Paauw 

E-mail: pjmpaauw@gmail.com of tel: 0646213112 

 

Heb je geen boek besteld maar wil je toch nog graag een boek hebben kan je het zolang de 

voorraad strekt bestellen bij Piet Paauw en anders bij boekhandel Marsman in Emmeloord. 

 

 

 

Op zoek naar licht en warmte in de donkere dagen 

voor Kerst? 

 

Herfst… het weer verandert, de dagen lijken korter door de eerder invallende duisternis…. De 

tijd is aangebroken om het actieve buitenleven in de avonduren te verruilen voor veelal een 

andere manier van invullen en doorbrengen van onze vrije tijd binnenshuis. 

 

Ben jij, zeker nu, met de donkere dagen voor het feest van Kerst in het vooruitzicht,  ook zó 

toe aan een gezonde-, leuke-, gezellige- en wekelijks terugkerende, muzikale invulling van je 

dinsdagavond? Hou jij bovendien niet alleen van het luisteren naar sfeervolle, meerstemmig 

gezongen (kerst)muziek maar ook van het zélf zingen van (kerst)liederen, op een dynamische- 

en harmonische manier, samen met gelijkgestemden? Of.. misschien zong je al eerder in een 

koor maar is je koor gestopt en wil je graag weer de zangdraad oppakken..?    GRIJP DAN NU 

JE KANS!!     : 

 

Koor “Rejoice” Ens, dat onder bezielende leiding staat van enthousiaste dirigente- en 

zangdocente Ellen Zieleman uit St. Jansklooster, heeft namelijk nog enkele plaatsen 

beschikbaar om, samen mét joú, hun mooie, gedragen, maar ook vlotte (kerst)liederen in te 

studeren en, bij gelegenheid, te kunnen delen met een warm publiek! 

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Schroom dan niet en kom naar één of meerdere open, kijk-, 

luister- en meezing- dinsdagavonden in november! (meerijden mogelijk) 

 

Voor meer informatie en contact:  email rinaboiten@hotmail.com / telefoon: 06 20778395  

0527 253009 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
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➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
➔ of Stuwwal 19 

 

De Uitkijk staat ook op internet – www.kraggenburg.nl 
 

 

 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Opbrengst Kwf en diabetes fonds 

 

KWF 

Ook dit jaar willen we alle collectanten, vrijwilligers en u als donateur bedanken voor uw 

inzet. Er is een bedrag opgehaald van €1287,90 tijdens de collecteweek begin september. Een 

prachtig mooi bedrag. Hartelijk dank.  

 

Namens de afdeling Kraggenburg 

Willy Bremer en Ellen de la Vieter 

 

Diabetes Fonds 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 29 oktober t/m 3 november 

2018, de opbrengst was het mooie bedrag van €875,-. Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, een slopende ziekte. Deze ziekte overvalt 

jong en oud en beschadigt onder andere ogen, hart en nieren. Onacceptabel, vindt het 

diabetes Fonds. Daarom pakken we diabetes aan via onderzoek naar betere behandeling en 

genezing. De opbrengst van onze jaarlijkse collecte is hier onmisbaar voor. 

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

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. Judith Barneveld. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

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

U wordt teruggebeld. 

 

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/  

 

De buurtwerkers. Hun werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt verbindingen 

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

 Atalja Visser:      06 8352 9025  en  e-mail   atalja.visser@carrefour.nu    

 Nancy Kamstra:  06 8352 6465  en  e-mail   nancy.kamstra@carrefour.nu    

 

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:atalja.visser@carrefour.nu
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 2019 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

13 januari 23 januari 

24 februari 7 maart 

7 april 17 april 

2 juni 12 juni 

15 september 25 september 

10 november 20 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 

24-11 STEK Sinterklaasintocht HCR Van Saaze 10.30 

24-11 Sint Genesius Sinterklaas musical  HCR Van Saaze 20.00 

25-11 Sint Genesius Eenakterfestival ‘t Voorhuys 13.30 

30-11 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 17.15 

01-12 Klokhuis Repair-café Klokhuis 10.00 

08-12 De Zotte Leeuwkes Kerstmarkt HCR Van Saaze 15.00 

10-12 Klein Cortina Jaarvergadering Klein Cortina HCR Van Saaze 20.00 

13-12 Netl de Wildste Tuin Sing@Christmas Dinner Leemringweg 19 18.30 

19-12 JVV Kerstmiddag JVV Klokhuis 14.00 

28-12 Klokhuis Kraggenburger Kerstklaverjas toernooi Klokhuis 18.30 

05-01 STEK Nieuwjaarsreceptie Klokhuis  
- 


