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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Dan besef je dat het volop herfst is, het blad dat de bomen verlaat en de natuur met z’n mooie 

kleuren. Of je nu druk of rustig bent, wel of geen corona, blij of verdrietig, de tijd trekt zich 

nergens iets van aan en gaat gewoon door. En gelukkig maar, het is in ieder geval een houvast. 

Maar wat gebeurt er in ons dorpje? De lijst met activiteiten die niet doorgegaan zijn begint wel 

erg lang te worden. Het lijkt erop dat we getest worden op ons corona uithoudingsvermogen. Het 

blijft lastig voor iedereen. Ons eerste belang is natuurlijk onze gezondheid alsook positief te 

blijven denken. 

 

Op 25 september hebben we dan toch nog onze uitgestelde jaarvergadering kunnen houden. U 

kunt de notulen teruglezen in deze Uitkijk. Bestuurswisselingen zijn altijd ´dubbel;. Je neemt 

afscheid van ervaren bestuurders. Het voordeel is dan weer, dat er nieuw bloed wordt 

toegevoegd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met Jan Balk en Tanja Bijlsma weer op 

goede sterkte zijn. 

 

Zoals u wellicht in de pers of op het digitale dorpsplein heeft kunnen lezen heeft de gemeente 

enkele nieuwbouwkavels uitgegeven. Toch ook weer mooi om in ons dorp deze vooruitgang te 

zien. Kraggenburg Zuid begint vorm te krijgen! 

Verder kan ik u melden dat er 3 hondenpoep afvalbakken geplaatst gaan worden. Tot op heden 

was er voor hondenliefhebbers onder ons geen mogelijkheid om hier gebruik van te kunnen 

maken. Dorpsbelang heeft in goed overleg met enkele hondenbezitters de beste plaatsen 

toegewezen. Deze zijn: bij het honden uitlaatveldje aan de Voorstraat, bij het KPN gebouwtje aan 

de Walstraat en in dorp oost nabij de Winstonstraat. 

Een andere mooie ontwikkeling is het constructieve overleg met de gemeente over de Loswal. 

Zoals het nu lijkt gaan we met de gemeente een overeenkomst sluiten om gezamenlijk de 

leaderaanvraag omtrent het opknappen van de Loswal en omgeving te realiseren. Al met al is het 

een behoorlijk project geworden. Een beste uitdaging voor Kraggenburg. Maar met steun van een 

ieder zullen we deze klus vast en zeker gaan klaren. 

Zonder dat er volledige toestemming is hebben we met de gemeente ook gesproken over de 

entree van ons dorp bij de Walstraat. De nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen. Nu is 

dan ook het moment gekomen om het buitengedeelte aan te pakken. De wens is om één en 

ander te verfraaien, aanpassen van het groen en het realiseren van een bloemenperk. 

 

Tot slot zou ik zeggen: houd goede moed en probeer, ondanks de vele beperkingen, er iets moois 

van te maken. 

 

André Verwer 
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Notulen Algemene Ledenvergadering, Dorpsbelang Kraggenburg 25 sept 2020 

 

Aanwezig namens het bestuur:  

André Verwer (voorzitter), Wubbo de Raad (vicevoorzitter), Mark Mooiweer (penningmeester),  

Annemieke Janse, Marian Meijs, Harmen Scholtalbers, Krijn de Hamer, Tanja Bijlsma, en Deborah 

van Loon (secretaris en notulist). 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Dhr. De Vries (secretaris van de gemeente Noordoostpolder), Jozé Deen (raadslid en 

fractiesecretaris Politieke Unie), Klaas Jan Loosman (gemeente Noordoostpolder), Hendrik Jan 

Lambregtse (Raadslid ChristenUnie/SGP), Atalja Visser (Buurtopbouwwerker Carrefour). 

 

Totaal aantal aanwezigen: 36 personen en 8 bestuursleden. Iedereen heeft de presentielijst 

getekend. Er waren enkele afmeldingen van leden i.v.m. verkoudheidsklachten. De wijkagent 

hebben we helaas moeten weigeren omdat hij niet aangemeld was. 

 

1.  Opening  

De voorzitter, André Verwer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder Theo Groen (raadslid CDA-Noordoostpolder), Kees de Jong (Dorpsbelang Marknesse), 

en Marian Uitdewilligen (wethouder gemeente Noordoostpolder). 

 

2. Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 (verslag in Uitkijk en op de 

website) 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

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

 

4. Mededelingen 

Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

➢ Stand van zaken woningbouw 

In de zomer van 2019 is er een aanvang gemaakt met de bouw van woningen aan de 

Walstraat. Het heeft even geduurd, maar zoals u heeft kunnen zien is de bouw in de 

eindfase terecht gekomen. Bouwrijp maken van Perceel Kraggenburg Zuid is in 2019 

gerealiseerd. Inmiddels zijn de eerste huizen zichtbaar. Er zijn nu 9 kavels verkocht, en er 

zijn nog kavels beschikbaar voor aankoop. 

 

➢ Park Kraggenburg (a) 

Er volgt een mooie visuele presentatie door Joke Scholtalbers: 

In het begin van 2018 was er een bijeenkomst in de voormalige de Lichtwachter school. 

Daar werd gevraagd om input voor de invulling van het terrein dat vrij zou komen als 

deze school gesloopt zou gaan worden. Tijdens deze avond is er een werkgroep gevormd 

welke hierover heeft nagedacht. Na een aantal bijeenkomsten is er een voorstel 

uitgedacht, waarmee Jules naar de gemeente is gegaan. Belangrijke onderdelen van dit 

voorstel: een groen park en een verbinding van de Voorstraat richting dorpshuis in de 

vorm van een lint van voorjaarsbloemen. Fruitbomen en een bloemenborder die de 

biodiversiteit zou versterken en vlinders, bijen en vogels zou aantrekken. Een paar 

bankjes waar men fijn zou kunnen zitten. Een natuurlijk ogend gravidor pad als loop- of 

fietsroute.  

Na de sloop van de school is dit park in samenwerking met de gemeente, Dorpsbelang, de 

groenbrigade en een aantal omwonenden gerealiseerd. Stichting het Dorpshuis heeft 



 
 

 

vanwege haar 40-jarig bestaan een prachtig bankje gedoneerd bij de walnotenboom. De 

bewoners van de voormalige katholieke kerk hebben het bankje, dat op hun terrein stond, 

laten verplaatsen naar het park. Zo zijn er nu twee plaatsen om te kunnen genieten van 

het nieuwe park! Ook het onderhoud is weer een gezamenlijk project voor gemeente, 

Dorpsbelang, de groenbrigade en een aantal omwonenden. Hopelijk geniet heel 

Kraggenburg er van! 

 

➢ Projectgroep: het Pontje en de Loswal 

o Het Pontje (presentatie door Wubbo de Raad) 

Na de toewijzing van de subsidie van € 103.867 door de provincie is er veel overleg 

geweest van de initiatiefgroep om één en ander te gaan realiseren. Door 

Natuurmonumenten is een projectleider aangesteld. Zijn activiteiten bestaan uit het 

voorbereiden van o.a. de vaststelling van de definitieve locatie, 

vergunningverlening door provincie en gemeente en het aangaan van de contracten 

voor de bouw van de beide aanlegsteigers en het pontje. Uiteindelijk neemt de 

initiatiefgroep daarover de besluiten. Tenslotte wordt in samenwerking met 

Natuurmonumenten gewerkt een exploitatieovereenkomst na het in de vaart nemen 

van het pontje. 

o De Loswal 

Voor de ontwikkeling van de Loswal en omgeving gaan de werkzaamheden ook 

gestaag door. Helaas is eind vorig jaar na onderzoek, bekend gemaakt dat de 

Loswal een aantal bodemverontreinigingen kent. De gemeente onderzoekt nu hoe 

hiermee omgegaan kan worden. In ieder geval zijn de samenwerkingspartners 

verder gegaan met het uitwerken van de plannen. Hopelijk kan nog in het laatste 

kwartaal 2020 de aanvraag voor de subsidie in het kader van Leader worden 

aangevraagd. Het doel is om de Loswal en omgeving aantrekkelijker te maken voor 

een leuke wandeling, genieten van een mooi uitzicht vanaf de bietenbrug en een 

botenhelling voor de vaarliefhebbers van kleine boten. Daarnaast wordt de 

bewegwijzering en entree van de routes in het achterliggende bos verbeterd. De 

ijsbaanvereniging gaat de ijsbaan toegankelijker maken, het clubgebouw renoveren 

en de ijsbaan gedeeltelijk ophogen (met zo mogelijk verhardingen voor alternatieve 

gebruiksmogelijkheden buiten het schaatsseizoen) om bij vorst sneller over een 

ijsbaan te kunnen beschikken. 

 

➢ Kinderopvang 

Dorpsbelang heeft onderzoek gedaan om te bekijken of er in Kraggenburg mogelijkheden 

zijn om een kinderdagverblijf waar ook 0 tot 2 jarigen terecht kunnen te realiseren . 

Hierover is gesproken met de leiding van basisschool De Fladderiep, gemeente, SKN, 

Startpunt, Mercatus en ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. 

Uit het onderzoek hebben we moeten concluderen dat het op dit moment financieel niet 

mogelijk/haalbaar is om een kinderdagverblijf te realiseren, mede vanwege de strenge 

regelgeving die aan dergelijke vestigingen worden gesteld. 

 

➢ Digitaal dorpsplein (b) 

Jules Overmars presenteert de nieuwe website https://www.kraggenburg.nl/ welke 

dienstdoet als digitaal dorpsplein. Deze is begin april 2020 gelanceerd. De website is in 

een moderner jasje gestoken en gebruiksvriendelijker gemaakt voor bijvoorbeeld tablets 

en smartphones. Je kunt er terecht voor hulp, vraag- en aanbod en er zijn meer 

verwijzingen naar relevante externe partijen. Zodra corona voorbij is volgt er een 

completere agenda en komen er meer nieuws updates. Er is zelfs een overzichtelijke 

Dorpsbelang pagina. Nieuws items en agendapunten zijn gemakkelijk te uploaden.  

 

➢ Verwelkomen nieuwe bewoners 

De welkomsttasjes zijn al een succes, meerdere ondernemers vanuit de OVK willen graag 

flyers/kortingsbonnen of items toevoegen aan de welkomsttasjes. 
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5. Jaarverslag secretaris 

Jules Overmars geeft aan dat werkgroep Omzien niet genoemd wordt in het jaarverslag, 

secretaris zal dit met Jules bespreken en met deze aanvulling wordt het jaarverslag goedgekeurd 

en vastgesteld. 

 

Omzien aanvulling voor in jaarverslag van de secretaris: 

De werkgroep Omzien is een commissie van Dorpsbelang. De werkgroep is actief op het gebied 

van zorg en welzijn en is voortgekomen uit het speerpunt “zorg” van het dorpsontwikkelingsplan. 

Vanuit de werkgroep is koffietijd ontstaan: een inloopmorgen in het Dorpshuis voor gezelligheid 

en contact. Regelmatig is er een thema-ochtend met een lezing over een specifiek onderwerp. 

De werkgroep heeft een vrijwilligersgroep voor tijdelijke hulp en ondersteuning. De gegevens 

hierover staan altijd vermeld in de Uitkijk. 

De werkgroep heeft informatie aangeleverd voor het digitale dorpsplein (de nieuwe website), 

zodat men hier veel handige informatie over zorg en welzijn kan vinden. Ook zijn er links naar 

websites over zorg en welzijn, bedoeld voor een oriëntatie in deze onderwerpen. Omzien heeft 

overleg en onderhoudt de contacten met de participatieraad van de gemeente. Zodoende blijven 

we op de hoogte van gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot het beleid over zorg en 

welzijn. Dorpsbelang brengt ook de meningen vanuit het dorp aan deze raad naar voren. 

De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar kinderopvang in Kraggenburg. Hierover is een 

verslag gedaan in de Uitkijk van juni 2019. Een knelpunt is de opvang van kinderen in de 

leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar. Dorpsbelang heeft dit probleem verder opgepakt. 

Wonen voor ouderen is een groot aandachtspunt. Voor ons de vraag: hoe realiseren we in velerlei 

opzichten ‘een leven lang wonen in Kraggenburg’.? 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester Mark Mooiweer licht toe: 

We hadden een klein te kort van € 905,- begroot, maar door extra inkomsten is dit een realisatie 

van € 5.107,09 geworden. Multiculti is opgehouden te bestaan en daardoor is er € 3.043,03 bij de 

eigen middelen van Dorpsbelang gekomen. Daarnaast heeft het boerderijboek een winstuitkering 

gedaan aan alle dorpsbelangen. Dit was € 3.000,-. Vandaar dat de inkomsten hoger uitvielen dan 

begroot. Verder is het afgelopen jaar het 70 jaar bestaan van Kraggenburg gevierd. Mede dankzij 

sponsoring en het schenken van stembureau gelden heeft dit vooralsnog weinig gekost uit eigen 

middelen. De teamquiz finale heeft plaatsgevonden in 2020 en is daardoor terug te vinden in de 

financiën over 2020. 

 

7. Verslag kascommissie 

Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Leon van der Wekken en Jan Balk. Leon meldt 

aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om de 

penningmeester décharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan décharge aan 

het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2019 en balans per 31-12-2019 goedgekeurd. 

 

8. Benoeming kascommissie 

Leon van der Wekken blijft kascommissielid en de heer Ton van Steen wordt benoemd als nieuw 

lid. 

 

9. Begroting 2020 en vaststellen contributie 

Mark Mooiweer geeft een toelichting op de begroting van 2020.  

Omdat we het afgelopen jaar meer geld hebben overgehouden dan begroot, heeft Dorpsbelang 

ervoor gekozen om € 5.000,- extra apart te leggen voor projecten die de Kraggenburgers 

belangrijk vinden. Daardoor was er een tekort begroot van ruim € 7.000,-. Eind maart 

veranderde de wereld zoals we die kennen door het coronavirus. Daarom zal de begroting van 

2020 niks te maken hebben met de realisatie. Vandaar dat de begroting verder niet is besproken 

tijdens deze vergadering. 

De contributie wordt niet verhoogd en is hierbij vastgesteld op € 12,- per huishouden. 



 
 

 

10.  Bestuursverkiezing 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Mark Mooiweer. André bedankt Mark voor de goede 

samenwerking en inzet als Penningmeester de afgelopen 2 jaar en overhandigt hem een 

bloemetje.  

Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Wubbo de Raad. André bedankt Wubbo uitgebreid voor 

zijn inzet de afgelopen 9,5 jaar bij diverse grote projecten, Wubbo neemt een bloemetje én een 

naambord voor het Pontje in ontvangst waarop staat; ’t Wub-bootje. 

Betreffende de twee ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Jan Balk 

en Tanja Bijlsma. De vergadering stemt in met de twee voorgestelde kandidaten waardoor het 

bestuur weer op volle sterkte is. 

 

11. Bedankt 

Voor het vernieuwde en verbeterde digitale dorpsplein kraggenburg.nl worden; Jules Overmars, 

Abe Hoekstra en Martijn van Veenendaal hartelijk bedankt met een flesje berenburg.  

Voor het prachtige park midden in ons dorp wordt de initiële projectgroep bedankt met een 

bloemetje, te noemen; Arie Dam, Hylke Hekkenberg, Peter Kers, Jan van Benthem, Jules 

Overmars en Joke Scholtalbers.  

 

12.  Jaarplanning Dorpsbelang 

Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten, zoals die door het bestuur zijn ingediend, 

kort doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door, echter is de Vrijheidsmaaltijd i.v.m. de 

corona situatie al geannuleerd, en deze zal met grote waarschijnlijkheid niet doorgeschoven 

worden naar 2021. 

➢ Contact houden met de verenigingen 

➢ Uitvoering project ‘Het Pontje’ 

➢ Voortzetting project ‘De Loswal’  

➢ Contacten met de dorpsbelangen in het 10DO 

➢ Vrijheidsmaaltijd 5 mei 

 

12. Rondvraag 

➢ Het eerste verzoek uit de vergadering: of in de begroting van het pontje a.u.b. rekening 

gehouden kan worden met een ouder wordende bevolking, en dat er daarom a.u.b. niet 

bezuinigd mag worden op gebruiksgemak. Wubbo vult aan dat het in ieder geval geen 

elektrisch pontje wordt. Een koppel nieuwe bewoners stelt voor dat zij mensen kennen 

aan de TU Delft en dat we misschien via hun aan goedkopere alternatieve materialen 

kunnen komen. 

➢ Een vraag uit de vergadering: of Dorpsbelang Marknesse ook een bijdrage doet aan het 

pontje omdat het niet alleen in ons belang is, Kees de Jongh (Dorpsbelang Marknesse) 

geeft aan dat hij dit intern zal bespreken. 

➢ Dan volgt een vraag over het hekwerk rondom een winkel aan de Voorstaat én een 

camper welke continu aan de Voorstraat lijkt te staan, welke het uiterlijk van de 

Voorstraat naar beneden halen, dit gaat Dorpsbelang oppakken met IGW. 

➢ Er kwam een vraag van een bewoner van de Loswal: of zij ook inspraak zouden hebben op 

de plannen? De voorzitter heeft gereageerd en direct een open uitnodiging uitgezet, er zal 

nog een bijeenkomst volgen voor gebruikers en bewoners van de Loswal.  

 

13.  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid, hij wijst iedereen 

nogmaals op het houden van 1,5 meter afstand en sluit hiermee de jaarvergadering.  

 

Deborah van Loon, Secretaris Dorpsbelang 

 

 

 

 

 



 
 

 

EEN URNENMUUR IN KRAGGENBURG 
 

Enige tijd geleden werd aan Dorpsbelang de vraag gesteld waarom er geen urnenmuur is op de 

begraafplaats in Kraggenburg. Inwoners van ons dorp die een dierbare zijn verloren zouden de 

keus moeten kunnen hebben om de urn van de overledene op een mooie gedenkplaats te kunnen 

zetten. 

Na een kleine inventarisatie door Dorpsbelang bleek hier inderdaad behoefte aan te zijn.  

Na overleg met andere dorpen waar al urnenmuren staan en met de gemeente bleek dat de 

gemeente er weliswaar welwillend tegenover staat maar dat hier nauwelijks of geen budget voor 

is. Wanneer we een urnenmuur willen realiseren, wordt er van onze gemeenschap 

zelfwerkzaamheid verwacht en veelal eigen financiering. Dorpsbelang heeft daarop besloten om 

dit project toch op te pakken in het volste vertrouwen dat we dit als Kraggenburgers kunnen 

realiseren. 

Om te beginnen hebben we subsidie aangevraagd bij “Een Kern met Pit”. Wanneer onze 

subsidieaanvraag eind november wordt goedgekeurd kunnen we € 1000,- ontvangen. Tevens 

gaan we na of er nog andere fondsen zijn waar we uit kunnen putten. 

Een bezoek aan de bestaande urnenmuren op de andere begraafplaatsen in de polder, heeft ons 

laten zien dat er veel mooie, intieme urnenmuren zijn neergezet. 

Omdat we graag de meningen en ideeën horen van betrokken Kraggenburgers is het goed om 

een idee te krijgen van wat we in gedachten hebben. Daarom hebben we ons Hoveniersbedrijf 

Kers gevraagd om een voorlopige ontwerpschets te maken. Daar kunnen we de ideeën en 

meningen die uit het dorp naar voren komen, op projecteren. Zo komen we gezamenlijk tot een 

eindontwerp. Omdat groepsvoorlichting of gezamenlijk brainstormen momenteel niet kan, willen 

we diegenen die geïnteresseerd zijn vragen met ons mee te denken.  U kunt zich hiervoor 

aanmelden. 

 

Aanmelden voor meedenken urnenmuur Kraggenburg voor 1 december opgeven bij: 

Krijn de Hamer krijndehamer@gmail.com  tel 06-53356941 

 

Wanneer de plannen eenmaal concreet zijn zullen we weer een oproep doen om hulp bij de 

constructie van de urnenmuur. Deze hulpvraag kan zowel financieel, voor materieel, materiaal of 

voor mankracht zijn. 

We zullen u in ieder geval van onze plannen via “De Uitkijk” op de hoogte houden. 

 

Namens Dorpsbelang 

Annemieke Janse 

Krijn de Hamer 

 

 

 

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

Beste FC-ers en Kraggenburgers, 

 

En weer ligt het stil, wat een raar jaar is dit. Het vorige seizoen de 

competitie vanaf maart stil gelegd en nu half oktober ligt de competitie weer 

stil. Hoe wordt het afgemaakt, voor ons net zo’n grote vraag als voor jullie. 

 

Maar laten we met z’n allen proberen er wat van te maken. Kijk naar onze trainer Arnold Roosien 

en het wel blijven trainen met zijn manschappen. Hij kijkt niet naar problemen, maar denkt in 

oplossingen. Ze trainen nog steeds dankzij het creatieve brein van onze trainer.  

 

Voordat alles stil kwam te liggen, hebben we onze jaarvergadering gehouden bij een van onze 

sponsoren, Hotel van Saaze. Het maximale aantal aanwezigen van dertig personen was er ook. 

Zo zie je maar weer dat een ieder toch begaan is met ons cluppie. Ron en Max, dank voor jullie 

gastvrijheid! 
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Op 11 oktober speelde FCK1 tegen BEW zijn laatste thuiswedstrijd zonder publiek. Maar dankzij 

Melroy Polhoud kon een ieder via een live stream meekijken hoe FCK de overwinning 

binnensleepte. Als commentator samen met Frans van Egmond heb ik ook 90 minuten voor het 

eerst een wedstrijd becommentarieert. Een hele ervaring en je kijkt veel intensiever naar het 

spel. Kortom, zonder publiek toch een mooie middag beleefd, maar supporters zijn in mijn ogen 

toch onmisbaar. 

 

Bij de jeugd wordt voor een deel ook nog volop doorgetraind, al dan niet in afgeslankte vorm, of 

een onderling toernooitje, want voetbal voor de jeugd is toch ontspanning, een uitje, ff lekker in 

de buitenlucht. Blijf trainen en maak er wat van! 

 

De Rabobank Clubactie is ook weer geweest. Al een aantal jaren maakt de FC hier ook gebruik 

van. Mede dankzij ons ICT-team hebben we maar liefst €715,- gekregen. Dit is een grote plus ten 

opzichte van andere jaren. Iedereen bedankt voor het stemmen! 

 

De commissie voor de jaarafsluiting zit ook niet stil. Deze willen ook graag wat doen, ook al zal 

het in aangepaste vorm zijn. Hoe het er uit zal zien? Houd de social media in de gaten! Succes 

met de voorbereiding! 

 

Sinds augustus 2019 hebben we ook binnen de FC weer een heus damesteam, een team dat 

haast niet meer weg te denken is op de Brem. Naast hun voetbalcapaciteiten doen ze veel meer, 

ze zorgen voor gezelligheid, support, vrijwilligerswerk, creativiteit, klusjes etc. Deze dames staan 

hun mannetje binnen de FC. Dus lees zeker even hun eigen stuk hieronder! 

 

Tot slot: ik ben trots op de FC, tot gauw! 

 

Hartelijke groet, 

Voorzitter FC Kraggenburg 

Harold van Beekhuizen 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

In juni 2019 ontstond, langs de lijn 

kijkende bij FCK Heren 1 en na een 

aantal biertjes, het idee om weer 

eens een poging te doen een dames 

team op de Brem te laten spelen. 

Een heel aantal vrouwen was, ook 

nadat de alcohol was uitgewerkt, nog 

steeds erg enthousiast en dit leidde 

tot een serieuze uitwerking van dit 

spontane plan. Er werden dames 

benaderd met jarenlange voetbal 

ervaring, maar ook dames die nog 

nooit schoenen met noppen hadden 

gedragen. Een aantal vrouwen zijn 

geboren en getogen in Kraggenburg, 

maar er meldden zich ook vrouwen 

die pas net of nog steeds niet in dit gezellige dorp wonen. Je snapt het niet. Sommige dames 

zaten nog op de middelbare school, anderen moesten al voor ‘tien-minuten gesprekken’ naar de 

Fladderiep. Kortom een gemêleerd gezelschap ging de uitdaging aan. Na een korte vergadering, 

waarbij de handtekeningen al snel onder het aanmeldingsformulier voor de FC stonden en er dus 

ook geproost mocht worden, begonnen we in augustus 2019 met trainen. We zouden gaan spelen 

in een competitie voor 7-tallen. We kozen voor de vrijdag als wedstrijddag. Dit is een competitie 

waarbij je als team in een poule geplaatst wordt met drie andere teams. Om de beurt is één team 

gastheer (in dit geval gastvrouw). De andere teams komen bij jou op het complex om te 

voetballen. Je speelt dan tegen alle andere teams uit de poule. Eén wedstrijd duurt 25 minuten. 



 
 

 

Dus op één vrijdagavond speel je drie wedstrijdjes. Twee weken later ben je dan te gast bij een 

andere vereniging en speel je weer tegen dezelfde teams. Zo gaat dat dan, om de twee weken, 

totdat je bij alle andere verenigingen geweest bent. Dus dat zijn in totaal vier avonden en dan zit 

de competitie (seizoenshelft) er weer op. Wij kozen ervoor om ook op vrijdagavond te gaan 

trainen. De wedstrijden zijn immers één keer in de twee weken dus er bleven nog vrijdagen over. 

Bovendien lopen er op vrijdagavond ook een heleboel leuke mannen op het trainingsveld van de 

FC rond. Ook de woensdagavond werd gebombardeerd tot trainingsavond. We pakten het serieus 

aan! Ook werd er een Instagram account gelanceerd zodat wij onze trouwe volgers konden 

vermaken met foto’s en video’s van onze trainingen en wedstrijden. Op woensdag stond en staat 

Wout van Keulen voor ons klaar. Hij traint ons met volle overgave en deelt zijn jarenlange 

ervaring graag met ons. De vrijdagen werden het eerste jaar door verschillende trainers ingevuld. 

Waarvoor heel veel dank! Op dit moment traint Paul de la Vieter ons op de vrijdagen. Ook van 

hem kunnen we ontzettend veel leren. De eerste seizoenshelft liep van september tot november 

2019. Na de eerste drie wedstrijdavonden stonden we 2de (ja, van boven!) en ‘onze’ avond, de 

avond op De Brem, moest nog komen. We hadden een DJ, lekkere hapjes, spetterend vuurwerk 

en verlichting geregeld. Dit moest en zou dé avond van het jaar worden. Maar helaas kregen we 

op de dag zelf twee afmeldingen van andere teams binnen. De avond kon niet door gaan. Dat 

was natuurlijk ontzettend jammer. Het seizoen zat erop voordat wij überhaupt op De Brem 

gespeeld hadden. Onze droom viel in duigen. Het tweede deel van het seizoen is nooit van start 

gegaan. De reden daarvoor is jullie allen bekend: het coronavirus. Weer niet kunnen spelen op de 

beruchtste grasmat van de polder... Toch hebben wij zodra het mocht de trainingen weer 

opgepakt! De hele zomer(vakantie) hebben we doorgetraind. Youri Potters meldde zich vrijwillig 

aan als coach en behoorde vanaf dit seizoen ook tot ons gezellige team. Met vijftien vrouwen 

(speelsters) en drie mannen als staf (twee trainers en een coach) waren wij klaar voor het nieuwe 

seizoen!!! Op 6 september 2020 was het dan ein-de-lijk zo ver. Een oefenwedstrijd in 

Kraggenburg. Weliswaar ergens weggestopt achterop het tweede veld, want ja FCK Heren 1 

moest natuurlijk op een onbeschadigde mat kunnen spelen, maar dat mocht de pret niet 

drukken! We konden eindelijk spelen voor eigen publiek. Een tikkeltje zenuwachtig begonnen we 

aan deze wedstrijd met een eigen doelpunt. Prachtig gedaan, mag gezegd worden, maar toch 

jammer! Gelukkig werd dit door dezelfde persoon snel rechtgezet en stond het binnen twee 

minuten 1-1. Daarna was het hek van de dam (of eigenlijk dus van De Brem) en sloten we de 

wedstrijd af met 10-1 winst. Rutten kon weer naar huis. Toedeloe! Het was fantastisch om, na 

lang wachten eindelijk, aan ons eigen publiek te kunnen laten zien waar wij al een heel jaar mee 

bezig waren. Op dit moment is de nieuwe competitie alweer begonnen. Deze zijn we iets minder 

rooskleurig begonnen. De eerste wedstrijdavond was in Rutten. Daar hebben we helaas drie keer 

verloren en dus geen punten mee naar huis kunnen nemen. De tweede wedstrijdavond zou 

eigenlijk in Kraggenburg zijn maar door de maatregelen rondom het coronavirus hebben we 

moeten uitwijken naar Ens. Omdat er bij de wedstrijd geen publiek aanwezig mocht zijn, was het 

regelen van lampen toch iets te kostbaar. In Ens hebben we maar twee wedstrijden kunnen 

spelen omdat Rutten zich had afgemeld. We hebben gelijk gespeeld tegen Ens en verloren van 

Emmeloord. Het eerste punt van het seizoen was binnen! Aan de kleding kan het overigens niet 

liggen. Dit seizoen spelen we in nieuwe shirts, deze zijn gesponsord door Joos&Jij en Salon 

Geniet. Waarvoor heel veel dank. Ook 

kregen wij een nieuw trainingstenue. En 

een trainingsjasje voorzien van naam, 

mogelijk gemaakt door Velas B.V. Kortom 

een spontaan plannetje langs de lijn op 

een zonnige zondagmiddag heeft geleid 

tot een uiterst serieus en getalenteerd 

damesteam! Iets waar de FC trots op mag 

zijn :) Helaas is ook nu de competitie 

weer stil gelegd in verband met de 

gevolgen van het coronavirus. De ballen 

blijven dus in het hok, de schoenen in een 

kast en de tenues in de tas.  

 

Tot volgend voorjaar!  

 



 
 

 

OPBRENGST COLLECTE DIABETES FONDS 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaatsgevonden van 26 

oktober t/m 31 oktober 2020.  

Ondanks de coronacrisis is er, dankzij de inzet van de 

collectanten, contant, online en met de    

QR-code een hele goede opbrengst! In contanten is het mooie bedrag van € 825,06 opgehaald. 

Alle gevers hartelijk bedankt!! 

 

Het Diabetes Fonds werkt aan betere behandelingen met een uiteindelijk doel diabetes te 

genezen. Onderzoekers werken er hard aan steeds dichter bij dit doel te komen en hoe 

behandelingen verbetert kunnen worden. Naast het wetenschappelijk onderzoek geeft het 

Diabetes Fonds voorlichting over gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en 

complicaties. Mede door uw bijdrage kan het Diabetes Fonds deze essentiële zaken voortzetten.  

 

Namens het Diabetes Fonds, 

Kim Brouwers en Afra van Diepen 
 
Kim Brouwers is vanaf 2021 collecteleider, zij neemt deze werkzaamheden over van Afra van Diepen. 
 

 

 

NIEUWS VAN STEK 
 

Even een kort bericht van ons.  

 

Eind oktober hebben we samen met de JVV en De Zonnebloem 

knapzakken rondgebracht bij zo’n veertig ouderen in Kraggenburg. Omdat 

we niet samen mochten komen, hebben we het idee bedacht om dan 

maar een opstekertje rond te brengen. Een knapzak gevuld met een klein 

flesje wijn, een advocaatje, wat fruit en nootjes. Op deze manier wilden 

we toch even iets doen. En natuurlijk werd het coronaproof rondgebracht 

aan een bamboestok van anderhalve meter! 

 

Helaas mogen we dit jaar Sinterklaas niet aan de kade verwelkomen. Dat is natuurlijk heel 

jammer! Maar niet getreurd, er zijn vast nog wel wat kadootjes voor de kinderen. Dat zou 

Sinterklaas toch niet vergeten zijn? Alle kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 krijgen 

binnenkort een mooie kleurplaat waar je een schoen van kunt maken. Deze kun je zetten bij ’t 

Hoekje en Salon Geniet en wie weet staat er straks wel een gevulde schoen bij de voordeur! 

 

Verder zijn we ideeën aan het verzinnen voor een leuke nieuwjaarsreceptie. Deze zal op 2 januari 

live te zien zijn. Meer informatie volgt daarover, dus volg ons zeker op Facebook om het niet te 

missen! 

 

Groet en blijf gezond, 

 

Stek Kraggenburg 

 

Liesbeth van Egmond, Margo Schussler, Wesley van der Heiden, Dick de Boer, Joris van Diepen 

en Wilma van Beekhuizen 
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★★ KERSTSTUKJES ★★ 
 

De kerstmarkt in Kraggenburg gaat nu jammer genoeg niet door,  

maar wil jij toch graag een leuk kerststuk op tafel in december?  

 

Dan kan dat!  

 

Neem contact op met mij en dan bespreken we  

wat je graag zou willen.  

 

Hartelijke groet, 

Sietske Huizing 

06 4192 1935 / 0527 252851 

 
 

 

 

 

NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De kerk in corona-tijd 

De afgelopen tijd konden we ’s morgens weer naar de kerk gaan. We 

moesten wel voorzichtig zijn. We hanteerden een protocol gebaseerd op 

de richtlijnen van het RIVM. Totdat begin november de virusdruk weer 

toenam en werd geadviseerd om groepsbijeenkomsten af te zeggen. 

Daarom heeft de kerkenraad besloten geen dienst te houden op de 

zondagen 8 en 15 november. 

Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is er alleen 

een dienst voor genodigden om dan de overledenen van het afgelopen 

jaar te herdenken. De kerk zal dan na deze dienst tot 15.00 uur worden opengesteld om 

iedereen in de gelegenheid te stellen om een kaarsje te branden, te bidden of de te stilte te 

zoeken. Hierbij moeten uiteraard wel de regels van het RIVM in acht worden genomen.  

Op 29 november hopen we, als de situatie het toelaat, de kerkdeuren weer te kunnen openen. 

We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief aan onze leden en via de website van de 

kerk. 

 

Herdenkingsdienst overledenen 

Op zondag 22 november, de laatste zondag van ons kerkelijk jaar, staan we in de kerk stil bij 

hen die afgelopen kerkjaar zijn overleden. Dierbaren uit onze gemeente, de RK Parochie, ons 

dorp en uit ons midden. We steken een kaars voor hen aan. Ook zal er een extra kaars worden 

aangestoken voor allen die aan de gevolgen van corona zijn overleden. 

Maar met het ingaan van de nieuwe corona maatregelen en de restricties die van ons worden 

gevraagd zal het niet zo gaan als andere jaren. De herdenkingsdienst zal plaatsvinden met 

alleen een kleine familie afvaardiging en daarmee zo min mogelijk aanwezigen.  

Wel willen we iedereen de gelegenheid geven om een kaarsje te branden voor het gemis van 

een dierbare. Hiervoor zal de kerk na afloop van de dienst, tussen 11.30 en 15.00 uur geopend 

zijn voor een ieder die graag een kaarsje wil branden op het kaarsenrek voor in de kerk.  

Ook kunnen wij een kaarsje voor u aansteken tijdens de dienst en daarbij wel of niet 

benoemen voor welke dierbare we de kaars branden. Deze naam kunt u voorafgaande aan de 

dienst aan ons doorgeven. Dit mag zowel telefonisch, via de mail of via de brievenbus van de 

kerk/aan huis 

Gert en Sandra Luten 

Finsestraat 16 

8317 AL Kraggenburg 

Tel: 0527-252585 / mail: luten@live.nl  
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We nodigen u van harte uit om de dienst mee te luisteren via de kerkomroep die te vinden is 

op de website van onze kerk: https://www.pknkraggenburg.nl/ onder het kopje agenda. 

 

Omzien naar elkaar 

Marijke de Vries (onze kerkelijk werker) is samen met de contactdames van onze kerk druk 

bezig met het afleggen van bezoekjes om de mensen in ons dorp te leren kennen. Ze gaat op 

bezoek bij mensen die iets ernstigs hebben meegemaakt, zoals een overlijden of ziekte, of bij 

mensen die vragen hebben over hoe God een rol speelt in hun leven. Ook vindt ze het leuk om 

met jonge gezinnen na te denken over zingeving, geloof en hoe je dit bespreekbaar kunt 

maken in je gezin. 

 

Als bij u ook vragen spelen, maar u geen lid bent van de Kerk, dan vindt Marijke het fijn om 

met u hierover na te denken. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar het contactadres van de 

kerk (kerkenraad.pgk@gmail.com). Wij hopen dat iedereen in Kraggenburg haar mag leren 

kennen zoals wij haar inmiddels kennen: enthousiast en bevlogen. 

 

Land van Verwondering draait goed 

Voor de kinderen van de basisschool is het project Land van Verwondering weer gestart. Via de 

basisschool is hierover informatie verspreid. Wilt u meer weten dan kunt hiervoor contact 

opnemen met Liesbeth Winters. 

 

Informatie voor onze leden 

Sinds de corona-crisis verspreiden we zoveel mogelijk digitale nieuwsbrieven om onze leden te 

informeren. Deze verschijnt om de 2 weken. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen, stuur dan 

een mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 

 

Schema diensten in onze dorpskerk 

De diensten beginnen om 10.00 uur, behalve de kerstnachtdienst die om 21.30 begint. 

Alle diensten en openstellingen zijn onder voorbehoud. Raadpleeg de website voor de actuele 

informatie.  

 

datum Bijzonderheden Voorganger 

22-nov 
Herdenking overledenen: zie hierboven 

voor het protocol 
Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

28-nov Open kerk op zaterdagavond van 18.00 tot 19.00 

29-nov 1e advent Mw. M. de Groot 

6-dec 2e advent; Avondmaal Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

13-dec 3e advent Dhr. G. Doorn 

20-dec 4e advent Ds. A.J. Bregman 

24-dec Kerstnachtdienst Mw. M. de Vries 

25-dec Eerste Kerstdag Ds. D. Wolters 

26-dec Open kerk op zaterdagavond van 18.00 tot 19.00 

27-dec   Dhr. W. Voogd 

3-jan Nieuwjaar, morgengebed 

10-jan   Mw. M. de Vries 

17-jan Avondmaal Ds. D.J. Lagerweij 

24-jan   Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

30-jan Open kerk op zaterdagavond van 18.00 tot 19.00 

31-jan 
Koffie en gemeentevergadering na 

afloop dienst 
Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

 

Verder nieuws 

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

 

Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 

http://www.pknkraggenburg.nl/


 

 

 

 

13 

VERLICHTE BOERDERIJENROUTE NOORDOOSTPOLDER 
 

De Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder 2020 gaat door en zal worden gehouden op 

twee weekenden in december. De route kan gereden worden op 11 t/m 13 en 18 t/m 20 

december. Het evenement zal in verband met de corona maatregelen zonder open dagen 

worden georganiseerd.  

 

Toch belooft de 5e editie van de lichtroute een afwisselende route te worden. Naast de 

verlichte boerderijen en objecten zullen er alternatieve activiteiten worden georganiseerd. Alles 

te beleven vanuit de auto, zonder dat je hoeft uit te stappen.  

 

Dit jaar zal er voor het eerst gebruik gemaakt gaan worden van een audio-app. Al rijdend en 

luisterend krijg je meer achtergrondinformatie over de Noordoostpolder. Leer meer over de 

geschiedenis en verbreed je kennis over de veelzijdige land- en tuinbouw in de omgeving.  

 

Het evenement zal plaatsvinden in het zuiden van de polder, rond Nagele, Schokland, Ens en 

Kraggenburg. Op dit moment is de werkgroep hard aan het werk om de bezienswaardigheden 

in beeld te brengen en afspraken te maken met bewoners, ondernemers en kunstenaars op de 

route.  

 
De Verlichte Boerderijenroute wordt onder andere mogelijk gemaakt door gemeente Noordoostpolder, 
provincie Flevoland, LTO Noord afdeling Noordoostpolder, Countus accountants + adviseurs en Leyten & 
Van der Linde.  

 

 

 

NIEUWS VAN DE STICHTING DORPSHUIS 
 

Gezien de ontwikkelingen van corona is het dorpshuis gesloten, hetgeen betekent dat  ook de 

geplande maaltijd in november niet door gaat. Wij hopen dat de situatie komend jaar zodanig 

is verbeterd dat de geplande gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten in het komende 

jaar wel weer kunnen doorgaan. 

Het is nu een zorgelijke situatie, maar we hopen van harte dat de situatie zich verbeterd en 

dat het aantal besmettingen in Kraggenburg beperkt zal zijn. 

De uitslag van de Rabo clubsupport is ook bekend en heeft voor de stichting € 715,94  

opgeleverd, een bedrag waar we trots op zijn. 

Het geeft het bestuur een goed gevoel zo door de gemeenschap van Kraggenburg gesteund te 

worden. 

Wij hopen dat wij de deuren op korte termijn weer mogen openen en hopen u dan weer te 

mogen begroeten in ons dorpshuis. 

 

Graag tot ziens 

 

 

 

COLLECTANTEN GEZOCHT IN KRAGGENBURG 
 

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Kraggenburg. Help jij ons in de strijd 

tegen multiple sclerose (MS)? 

 

Anders dan anders 

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren 

mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal 

langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van 

collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code 
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door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te 

collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op 

www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/ 

 

 

 

SCHUURWANDELING IN EN OM KRAGGENBURG:  
BEN JIJ ER BIJ? 
 

Graag aanmelden via schuurwandeling@gmail.com  

 

Omdat we in deze tijd wel een opkikker kunnen gebruiken, omdat heel veel leuke activiteiten 

niet doorgaan, ondersteunt Dorpsbelang het initiatief om op zaterdag 23 januari de 

‘Schuurwandeling’ voor alle Kraggenburgers te houden. Dit evenement is coronaproof: een 

bijzondere wandeling in kleine groepen, van schuur naar schuur (of vergelijkbare andere grote 

locatie). Op elke locatie vindt een bijzonder optreden of inspirerende activiteit plaats: alle 

vormen van theater en vermaak komen langs, waaronder muziek, comedy, toneel, dans, 

verhaal en film. Het definitieve programma komt in de flyer die een paar weken van tevoren 

huis-aan-huis zal worden verspreid. Voorwaarde is wel dat de coronaregels dit toestaan. Dat is 

op dit moment nog niet het geval. Mogelijk wordt het evenement daarom uitgesteld. 

 

Dit evenement wordt georganiseerd dóór en vóór Kraggenburgers en is geschikt voor alle 

leeftijden. De wandelroute is een paar kilometer lang, en vindt plaats in en rondom het dorp. 

Honden mogen helaas niet mee. 

 

De route start om 19.30 uur en elke groep start op een andere locatie. Die locatie krijg je 

een paar dagen van tevoren per email toegestuurd. Met jouw groep van maximaal 20 

personen wandel je van schuur naar schuur, waar elke keer weer een verrassend optreden op 

je te wachten staat. Na ongeveer 2,5 uur ben je weer terug op de plek waar je begon, dus kun 

je daar eventueel ook je fiets (of auto) parkeren. 

 

We mailen je kort van tevoren wat de mogelijkheden zijn om na afloop nog samen een drankje 

te drinken, dat hangt uiteraard af van de regelgeving op dat moment. 

De kosten voor deelname zijn €7,50 per persoon. Je kunt je tot uiterlijk 19 januari aanmelden 

via schuurwandeling@gmail.com. Geef dan aan met hoeveel personen je wilt deelnemen. 

Omdat we werken met groepen van maximaal 20 personen, geldt: vol is vol. 

Corona: op dit moment weten we nog niet of deze activiteit kan doorgaan. Houdt daarom 

www.kraggenburg.nl en de Facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten. Als je je hebt 

aangemeld via email, dan krijg je uiteraard bericht als het evenement niet kan doorgaan en 

verplaatst wordt. 

 

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse 

(an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com), Koenie Wind 

(koendertje@gmail.com) en Henk Papma (h.papma@gmail.com), samen met heel veel 

vrijwilligers. Heb je vragen? Bel of mail ons! 

http://www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
mailto:schuurwandeling@gmail.com
http://www.kraggenburg.nl/
mailto:an.janse@kpnmail.nl
mailto:erna.balk@gmail.com
mailto:h.papma@gmail.com
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 

Beste Kraggenburgcrs, 

Hallo. Mijn naam is Efie van Beekhuizen. Ik ben negen jaar. Mijn hobby's zijn paardrijden, het poetsen 

van de pony en mijn pony knuffelen. Maar ook moet ik soms de stal uitmesten. Ook vind ik muziek en 

dansen erg leuk. En het spelen op een harp. En binnen speel ik met plastic paarden en playmobiel. 

Ik ben ik erg gek op buiten spelen. Vaak met het slingertouw. Maar dat is nog niet alles ! Op school ben 

ik dol op rekenen en het lezen van de Donald Duck. Dit was mijn verhaal. lk heb er een paar tekeningen 

bij gemaakt. Die kunnen jullie hieronder zien. 

Van Efie van Beekhuizen 

Groep 5/6 Daltonschool de Fladderiep 

 

Mijn naam is Liliana Klar. lk zit in groep 5 op de Fladderiep. Ik laat jullie zien wat we op school doen. 

Eerst gaan we in dc kring. Maar niet altijd. En dan doen we Trefwoord. En na Trefwoord gaan we 

rekenen op de tablets. Fruit eten doen we om tien uur. Dan kijken we ook altijd naar het Jeugdjournaal. 

Na de ochtendpauzc gaan we altijd stillezen. En hierna gaan we druk bezig met het afmaken van onze 

weektaak. Meestal doe ik dan spelling en het werkboek voor rekenen. 

Om twaalf uur eten we brood. Maar niet op woensdag. Ook hebben we nog andere lessen. Gym doen we 

op dinsdag en donderdag. Ook hebben we natuurlijk aardrijkskunde en geschiedenis. Soms hebben we 

natuur en techniek. Crea hebben we nog op vrijdagmiddag. Dat is ook leuk. 

Zo ziet een week er voor mij uit op onze school. 
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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:  06-83335903 (alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep, u 

wordt teruggebeld) 

 

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

E-mail zorgteam:  thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Telefoonnummer:   0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

Alg. telefoonnummer: 0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)  

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

 

Onze buurtwerker is Atalja Visser. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

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

kunt haar ook benaderen voor buurtbemiddeling en mantelzorg 

E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonnummer:  06-83529025   

 

De gemeente heeft een centraal sociaal loket. 

Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van 

kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het je 

zelf even niet lukt.  

E-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl  

Telefoonnummer:  0527 – 63 39 11 

Website sociaal loket: https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-

sociaal-loket   

 

Informatie over diverse zorg-onderwerpen en over ondersteuning op de site van onze 

gemeente:   https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
                                 uitkijk@kraggenburg.nl 

➔ of Stuwwal 19 
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Adverteren in De Uitkijk 

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

▪ Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende 

Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €10,- tot 

€40,- voor een hele pagina 

▪ De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij 

inlevering. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben 

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te 

korten. 

▪ De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen 

stukken niet geplaatst worden. 

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

worden stopgezet. 

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

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

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

▪ 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.  
 
 
 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 

Afmeting (cm) Prijs per jaar Prijs eenmalig (incl. adm. kosten) 

9x6  € 33,00 € 10,00 

9x12 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x6 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x12 (1/2 pagina) € 120,00 € 25,00 

18x24 (hele pagina) € 215,00 € 40,00 

 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

11 t/m 13-12 

en 

18 t/m 20-12 

 Verlichte boederijenroute NOP  

02-01-2021 STEK Online nieuwjaarsreceptie   

23-01-2021 
Dorpsbelang 

Kraggenburg 
Schuurwandeling Kraggenburg 19.30 
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