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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 
 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Alweer een nieuw jaar met nog onbekende vooruitzichten. En als we daar positief naar kijken 

geeft dat uitdagingen en kansen. Een nieuw jaar beginnen betekent, in ons geval als 

Kraggenburg, het intensieve mooie lustrumjaar 2019 afsluiten. En dat hebben we gedaan met 

een geweldig geslaagde dorpsquiz en het spetterende vuurwerk tijdens oud en nieuw. Zoals u 

weet staat het vuurwerk afsteken in Nederland wat ter discussie, met oog hierop denk ik dat 

we in Kraggenburg alvast een mooi concept hebben. Er zijn al suggesties van bewoners 

geweest om een donatie aan de organisatie te doen, waardoor we een mooi vuurwerkmoment 

in stand kunnen houden. We hebben nog een heel jaar om hierover na te denken. 

 

Als dorpsbelang willen we ‘nieuwe’ bewoners van Kraggenburg graag welkom heten. 

Hoe gaan we dit doen? We gaan de nieuwe bewoners een tasje met inhoud overhandigen. Er 

zijn mooie papieren tasjes met het logo van Kraggenburg gemaakt. Hier zit de belangrijkste 

info over het dorp en enkele tegoedbonnen van plaatselijke ondernemers in. Als u denkt, ik 

heb ook iets aan te bieden, neem dan gerust contact op met dorpsbelang. Voor nieuwkomers 

is het natuurlijk even wennen in een nieuwe omgeving. We vinden het belangrijk dat ze zich 

welkom voelen, want ook deze mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze 

gemeenschap. De ‘samenleving’ ben je immers met z’n allen! 

 

Een ander onderwerp dat ik graag met u wil delen is het werven van fondsen. Zelf heb ik pas 

geleden een bijeenkomst van ‘Kern met pit’ bijgewoond, omdat we namens dorpsbelang een 

aanvraag hebben gedaan voor een bijdrage aan de verfraaiing van de Leemkade. Bij deze 

bijeenkomst was er ook gelegenheid voor het bijwonen van een workshop over 

fondsenwerving. Het blijkt dat er veel fondsen zijn die bewonersinitiatieven willen steunen. Ik 

wil hiermee aangeven, dat als u rondloopt met leuke ideeën, oplossingen voor sociale 

problemen of iets anders, dat er mogelijk fondsen zijn die daarin ondersteunend kunnen zijn. 

Uiteraard kan het ook in samenwerking met dorpsbelang. 

 

Dit was de aftrap voor 2020, tot de volgende Uitkijk! 

 

André Verwer 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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GESCHEIDEN AFVAL INZAMELING OP BEGRAAFPLAATSEN 
 

Op de begraafplaatsen in onze gemeente kunnen bezoekers in het vervolg hun afval scheiden. 

Op elke begraafplaats komen 3 containers in een ombouw. Een container mag meegenomen 

worden naar het graf (wel graag terugzetten). Dan hoeft men niet met het afval te lopen. Zo 

kunnen we ook op de begraafplaatsen ons afval scheiden👍. 

 

Opknapbeurt  

Ook asfalteren we de paden van de begraafplaatsen. Dorpsbelang Ens en nog enkele dorpen 

hebben daarvoor gekozen. De overige dorpen hebben gekozen voor herstraten. Zo ziet het er 

straks weer tip top uit. 

 

 
 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
➔ of Stuwwal 19 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN BE FAIR 
 

Be Fair volleybal: zoek de verschillen 

U ziet van links naar rechts: Danee, Julia, Tessa, Lisa (althans een stukje), Anita, 

Milou, Marleen en Jorn. Dit was het C team van Be Fair dat in april 2015 

kampioen is geworden. 

 

 
 

Het seizoen daarop zijn ze in de B jeugd gaan spelen, met aanvulling van Marloes, die 

daarvoor in een niveau 6 team speelde van Be Fair. Jorn is bij een jongensteam van SVM gaan 

spelen. 

………………………. 

U ziet staand van links naar rechts Tessa, Milou, Julia, Marleen en Danee. Lisa en Marloes 

zitten er voor. Karlien speelt sinds dit seizoen ook mee, maar staat niet op de foto. Op 

zaterdag 14 december zijn de A meiden van Be Fair kampioen geworden! 
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De meeste meiden volleyballen al vanaf de basisschool en het grootste gedeelte van het team 

speelt al met elkaar vanaf 2014. Ze zijn dus erg goed op elkaar ingespeeld en daarnaast 

enorm gedreven. 

 

De eerste helft van het seizoen hebben ze, net als directe concurrent Nakala uit Nagele, op één 

na alle wedstrijden gewonnen. Zo bleef het tot de laatste wedstrijd toe erg spannend. Be Fair 

speelde op 7 december al voor het laatst en het wachten was op het resultaat van Nakala, dat 

op 14 december hun laatste wedstrijd moest spelen. De druk was te groot bij het jonge team, 

Nakala won wel, maar verloor 1 set, en dat was teveel. Resultaat: Be Fair meisjes A1 

kampioen! En dus promotie naar de Hoofdklasse!  

 

Dat dit een pittige klus gaat worden staat vast, getuige de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. 

Volco uit Ommen kwam als eerste tegenstander op bezoek in de thuishal in Ens en speelde 

volleybal van hoogstaand niveau. Be Fair kon nog aardig tegenstand bieden en trok zich op 

aan het niveau, maar kwam echt tekort. De wedstrijd werd uiteindelijk verloren met 0-4. De 

komende maanden wachten nog meer tegenstanders van dit kaliber. Dat het een leerzaam 

laatste half jaar gaat worden staat vast.  

En dat dit een heel mooi laatste half jaar in de jeugdcompetitie gaat worden, ook. Het maakt 

niet zoveel uit hoe hoog of hoe laag we eindigen, we gaan sowieso een feestje vieren aan het 

eind.  

 

Rachel Zwartbol 

Trainer & coach 

 

 

 

SAVE THE DATE - AVONDVIERDAAGSE 2020 
 

De data voor de Avondvierdaagse 2020 van Kraggenburg zijn bekend. 

 

Van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 april 2020 kunnen lopers, jong & oud weer genieten van mooie 

routes in- en om Kraggenburg. 

 

Nieuw dit jaar zal onder andere zijn, dat we ontvangen worden door Netl en daar ook over het 

park mogen lopen. 

 

Al eerder hebben wij een aantal aanpassingen aangekondigd, mochten er nog vragen zijn kunt 

u altijd mailen naar: avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com, eventueel kunt u in de mail 

ook aangeven dat u graag telefonisch contact wilt, zet dan uw nummer in de mail, dan nemen 

wij contact met u op.  

 

Inschrijven kan vanaf maandag 30 maart, via e-mail of de inschrijfformulieren die op 

basisschool De Fladderiep worden uitgedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com
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K-CITY KLOKHUIS BOULERS 
              Winter 2019/2020 
 

Hoera, zaterdag 7 december 2019 was het weer zover: De K-City Klokhuis 

Boulers hebben ons Kraggenburg verdedigd in het Jeu de Boules “Haskerhorne 

Kerst Toernooi” in de manege van Haskerhorne bij Joure. We waren met 8 

Kraggenburger boulers vertegenwoordigd met in totaal 39 doublettes (2-tallen ) 

uit Noordoost Nederland. Nu stellen we de Jeu de Boules vertegenwoordigers van ons dorp 

Kraggenburg voor: 
 

        
                        Frans en Henk                                                  Ide en Henri 

      
 
 
  
 
 
 
 
 

                            Jelle en Barry                                        Sanne-Mayke en Hans 
 
 

De hele zaterdag vanaf 10 uur werd kei fanatiek gestreden in 5 

rondes tegen verschillende tegenstanders uit voornamelijk de 

Noordoostpolder en Friesland. Uiteindelijk vielen we allemaal in 

de prijzen bestaande uit eieren en chocoladerepen ☺ 

Natuurlijk was de catering tussendoor erg goed geregeld door de 

wedstrijdleiding met voorzitter Pieter Slot uit Lemmer. 

De wedstrijdbanen in de manege van Haskerhorne waren best 

pittig om te bespelen, zeker wanneer je de Kraggenburger Klokhuisbanen gewend bent. (de 

beste van Nederland!) Maar we hebben er ons dapper doorheen geslagen zoals blijkt op 

onderstaande overzichten! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overigens spelen we ook in de wintermaanden elke donderdagavond vanaf ca 19.00 uur op de 

geweldige Jeu de Boules banen naast het Klokhuis, zolang het weer het toelaat. Heb je zin om 

eens te komen kijken? Kom gerust langs om een bouletje te gooien. Grote voordelen om mee 

te spelen: Geen contributie, eigen boules niet noodzakelijk: we hebben zo’n 10 sets Boules op 

voorraad, het is beregezellig en de wedstrijden altijd reuze spannend. Meer weten? Mail naar 

jdunsbergen@hotmail.com of kom gewoon even langs. We drinken koffie rond 20.00 uur in het 

Klokhuis. Tot ziens! 

Hans Dunsbergen (voorzitter K-City Klokhuis Boulers) 

mailto:jdunsbergen@hotmail.com
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NIEUWS VAN JEU D’OP 
 

HOTEL TE KOOP 

Een blijspel geschreven door Henk Roede 

 

Wanneer: Zaterdag 1 februari 

Door wie: Onze eigen jeugdtheatergroep Jeu d’Op 

Waar:      Hotel Van Saaze 

Hoe laat:  Zaal open om 19.00 uur 

               Begin voorstelling om 19.30 uur 

Entree:     €5,00 voor iedereen boven de 12 jaar 

               €2,50 voor basisschoolleerlingen 

 

Simon en Emma runnen al jaren een klein hotelletje op een 

prachtige plek midden in de bossen. Maar inmiddels zijn ze op 

een leeftijd gekomen dat ze graag willen stoppen, om van 

een welverdiend pensioen te kunnen genieten. Het hotel 

staat al een tijdje te koop en eindelijk heeft zich een koper 

gemeld. Alles op alles zal moeten worden gezet om een goede 

indruk op deze koper te maken, maar dat zal nog niet 

meevallen. 

Het is niet alleen dat Simon en Emma de laatste jaren niet 

meer zo veel energie en geld in het hotel hebben gestopt, ook 

is het personeel misschien niet helemaal opgewassen voor de 

taken die ze eigenlijk horen te vervullen. Het is dus nog maar 

afwachten of de koop doorgaat en zo ja, wat is de koper 

eigenlijk van plan met het hotel? 

 

Dit blijspel in drie bedrijven is een dolkomische klucht direct 

van het begin tot het einde. Grappen en komische situaties 

volgen elkaar in rap tempo op. Jeu d’Op heeft weer hard 

geoefend om er een mooie voorstelling van te maken. Dit 

alles onder leiding van Michelle Wiegmink en Annabel de 

Boer. 

 

De moeite waard dus om te komen kijken! 
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THE OLD BOYS - DORPSQUIZ KRAGGENBURG 
 

Daar was hij dan: onze eerste Dorpsquiz. 

Het was een geweldig succes. 

Goed en strak georganiseerd en vooral erg gezellig. 

 

The Old Boys willen nogmaals de familie van Egmond feliciteren met hun welverdiende 1ste 

plaats (269 punten). 

Ook gaat onze dank uit naar team de Neushoorns die ons van de 27ste plaats gehaald hebben. 

Toch kunnen wij niet nalaten een klein kritisch nootje te plaatsen over de uitslag vanwege 

onze handicap. 

 

Wij rekenen als volgt: 

1. Net als onze pensioenen werden wij op de voorpagina al gekort met 2 punten (geen 

namen i.v.m. onze privacy) + 2 punten 

2. Hadden geen computers gebruikt, dus alles uit het hoofd + 23 punten. 

3. Transfer Henkie Swijghuizen á € 30,- ging niet door. Dus spelen met handicap + 22 

pnt. 

4. Onze kinderen en kleinkinderen wonen buiten Kraggenburg, dus uitgesloten en onze 

vrouwen ingepikt door andere teams + 4,5 punt. 

5. Yvonne de Hamer wilde bij ons team maar is op de valreep in de commissie benoemd, 

handicap 19 punten. 

6. Geen Alzheimer toeslag, 12 punten. 

7. Geen foto’s, schuld ligt bij de Hema afdrukken foto rolletjes te laat en PTT ook niet 

meer als vroeger, ze kwamen na de prijsuitreiking pas binnen + 5 punten 

 

Totaal 88,5 punt, opgeteld bij de 180 van de commissie maakt 268,5 punt. 

De commissie had dus toch gelijk dat het allemaal kort bij elkaar lag. 

Nogmaals iedereen bedankt en wij hebben in ieder geval de foto’s nog! 

 

Reactie quizcommissie (waarvan ook toevallig 1 in de redactie van de Uitkijk zit) 

En ook hoofdrekenen blijkt iets te hoog gegrepen voor ze. Als de quizcommissie de genoemde 

punten bij elkaar optelt, komen we op 87,5 punt. Handicap +1 punt. Totaal 88,5 punten. 

 

Was getekend: 

The Old Boys 

 

 

 

DORPSVIERING GROEP KRAGGENBURG 
 

In de afgelopen 2 maanden hebben wij als oecumenische vieringen groep met elkaar 

gesproken over hoe willen wij verder. Vanuit onze bijeenkomsten is naar voren gekomen, dat 

wij de verbinding willen zoeken tussen dorp, school en kerk. Wij hebben afgesproken om 

dorpsbreed in te zetten op zingeving. 

 

Er zijn drie jaarlijks terugkerende items: 

▪ Palmpasen in samenwerking met de Fladderiep 

▪ Viering in de feestweek in samenwerking met dorpsbelang en feestcommissie 

▪ Medewerking en ondersteuning van kerst met school en het dorp 

Bij de twee eerste items nemen wij als commissie het voortouw. Bij het derde item zijn wij 

ondersteunend aan de school en of het dorp. 

 

Wie zitten er in de dorpsviering groep: 

Marjo van Diepen, Susan Meijs, Sandra Luten, Piet Koster, Maddy de Bruin en Alice Polhoud. 

Vanuit de school is Rian Winter contactpersoon, vanuit de feestcommissie is dit Tanja de La 

Vieter. 
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Mocht u ideeën hebben voor onze commissie schiet dan één van ons aan. 

Tot slot: Elke laatste zaterdag van de maand is de Protestante kerk open van 18.00 – 19.00 

uur. U kunt dan een kaars branden, de stilte opzoeken of in gesprek gaan.  

 

 

 

KERSTMARKT 14 DECEMBER IN KRAGGENBURG 
 

Wat was het gezellig! De kraampjes met hun 

verlichting, de schaatsbaan, de lekkere grote 

warme kachel  en de muziek. Er was warme 

chocolademelk met appeltaart, frisdrank en 

bier, maar ook prachtige kerststukjes en 

kaarten te koop.  Zo jammer dat het begon te 

regenen. Ook van de plaatselijke kerk waren we 

aanwezig met lichtzakken, hier kon iedereen 

een mooie wens of  boodschap op schrijven en 

verder versieren zoals je wilde. Velen maakten 

daar gebruik van, ook de kinderen deden hun 

best. Met kerst stonden de lichtjes in de kerk en 

kon iedereen ze bewonderen en lezen wat voor 

goede wensen of boodschappen we voor het 

dorp hebben. 

                                                              

                          

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een bezoekster 
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‘Alles Oranje’ met Prins On(t)stopper der Zotte Leeuwkes 

 

Jordi Lamers, alias Prins On(t)stopper, werd zaterdag 4 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in 

Kraggenburg gepresenteerd als de nieuwe Prins Carnaval van de Zotte Leeuwkes. De Prins wordt dit 

jaar vergezeld door zijn ervaren adjudant Jan - Onschatbaar - Kutschruiter, zijn overige tien 

raadsleden en de dansmariekes. Dit was tevens het moment om nog even ‘terug te blikken’  op het 

prinsenjaar van Jeroen Paauw, alias Prins Avantime. 

  

Nieuw in de raad werd verwelkomd Joost Meijer. Normaliter zou hij de steek hebben overgenomen van 

Frans van Egmond, maar de oplettende kijker had vast al in de smiezen dat onze Prins en zijn Raad 

van Elf helemaal in het nieuw gestoken zijn. Fraai niet!? 

 

 

Prins On(t)stopper en zijn adjudant Jan – Onschatbaar – Kutschruiter bij het traditionele statieportret op Oud 

Kraggenburg (Foto: Klaas Eissens) 

Het motto van dit carnavalsseizoen is ‘Alles Oranje’. Ik - Prins On(t)stopper - heb gekozen voor dit 

motto, dat heeft alles te maken met mijn werk. De bedrijfskleur en alle machines zijn allemaal oranje. 

En als carnaval hebben wij natuurlijk ook een prachtige oranje tank. Nu begrijpt u, als je zo in het oranje 

ondergedompeld bent, dat het mij mooi lijkt de carnaval dit jaar ‘Alles Oranje’ te vieren. Daar kunt u alle 

kanten mee op! 
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Deze Uitkijk is een mooi moment om ook even terug te kijken op een geslaagde kerstmarkt op 8 

december jl. Het was een gezellige middag, waar voor jong en oud allerlei activiteiten werden 

georganiseerd en er kraampjes waren met lekkernijen en diverse winterse producten. Door het 

regenachtige weer kon er helaas maar weinig geschaatst worden, maar zodra het kon, werden de ijzers 

ondergebonden. Ook muzikaal genot en een ware kerstman mochten niet ontbreken.  

Ook hebben we vele Kraggenburgers kunnen voorzien van een mooie kerstboom.  

  

De voorbereidingen voor alle andere evenementen in 2020 zijn ook weer in volle gang. De plannen 

voor het Gezwam rond de Dam op 15 februari en het daarop volgende carnavalsweekend zijn al 

gesmeed en de eerste buutreedners zijn bezig om hun buut voor te bereiden. Op de volgende pagina 

kunt u het programma van al onze activiteiten in uw agenda vast noteren. Nadere informatie over de 

activiteiten zult u later teruglezen in het carnavalsboekje, welke begin februari bij u op de mat zal vallen. 

Maar alvast een voorschot vindt u op de volgende pagina. 

 

Als vereniging willen we tot slot stilstaan bij al het werk dat door vele vrijwilligers verzet wordt en de 

(financiële) steun van sponsoren, om voor u weer een bomvol carnavalsprogramma samen te stellen. 

Tevens willen we iedereen bedanken die tijdens de Rabobank Clubkas Campagne zijn stem heeft 

uitgebracht! Mede daardoor hebben we een bedrag van € 644,09 opgehaald, die geheel ten goede 

komt aan de organisatie van onze activiteiten.  

Als vereniging willen we iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze activiteiten. De 

Zotte Leeuwkes is namelijk een vereniging voor en door Kraggenburg, en voor alle mensen uit de 

verschillende windrichtingen. Dan voegen wij alleen nog een beetje feestplezier en gezelligheid toe ☺        

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!  

                          De Zotte Leeuwkes 

 

Lidmaatschap: 

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

Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. 

Stuur een mail vóór 1 februari 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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 KLEINTJE CARNAVAL 
Datum:  Vrijdag 14 februari 2020   
Locatie:  De Fladderiep  
Tijd:   9.00 uur 
 

 GEZWAM ROND DE DAM 
Datum:  Zaterdag 15 februari 2020 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij Hotel Van Saaze 
Tijd:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Entree:  leden GRATIS |niet-leden tot 16 jaar € 5.00 / vanaf 16 jaar € 12.50 
 
WHO DONE IT?  (NA HET SUCCES VAN VOORGAANDE  JAREN!) 
Datum:  Vrijdag 21 februari 2020 
Locatie:  ’t Hoekje 
Tijd:  20.00 uur 
Entree:  leden en niet-leden GRATIS (vanaf 12 jaar) 
 
GROOT CARNAVAL 
Datum:  Zaterdag 22 februari 2020 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij Hotel Van Saaze 
Tijd:  20.30 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden vanaf 16 jaar € 10.00 
Iedereen die voor 21 uur binnen is, krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen! Loten zijn niet te koop. 

 
ZOTTE KATERLOOP (EEN FRISSE WANDELING VOOR ALLE KRAGGENBURGERS) 
Datum:  Zondag 23 februari 2020 
Locatie:  Hotel Van Saaze 
Tijd:  10.30 uur 
Entree:  leden en niet-leden GRATIS, buffet bij Hotel Van Saaze na afloop €7.50  
 
KINDERCARNAVAL 
Datum:  Zondag 23 februari 2020 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij Hotel Van Saaze 
Tijd:  14.00 uur 
Entree:  leden + kinderen GRATIS | Niet-leden ouderen €2.00 / kinderen €1.00  
 

RETRO CARNAVAL (VOOR DE JONGEREN VAN TOEN) 
Datum:  Dinsdag 25 februari 2020 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:  15.00 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden €2.00  
 

POLONAISE BUFFET – VOOR JONG ÉN OUD  
Datum:  Dinsdag 25 februari 2020 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:  17.30 uur 
Entree:  €10.00 (opgeven tót 23 februari bij Hanneke: hannekejm@hotmail.com) 
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                                         Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

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

uur staat de koffie voor u klaar in Het Klokhuis. 

 

Een ochtend voor sociale contacten of wilt u op de hoogte blijven 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. 

 

 

 

 

Thema 4 Februari: ‘Flevolands Geheugen’ 

 

 

 

 

Dinsdag 4 februari zal dhr. Aalbersberg uit Emmeloord een praatje houden over het project 

‘Flevolands Geheugen’.  

Interviews door de jaren heen over de Zuiderzee, de drooglegging en het leven op het nieuwe 

land.  

Over de pionierstijd door de pioniers zelf verteld en gebundeld in een boek. 

 

 

Namens Werkgroep Koffietijd:   

    

Harry Engels:  0630877169 – harryengels@planet.nl  

Gien Rinsma:  0630698016 – rinsma8317@hetnet.nl  

Helma Langeweg: 0610097628 – h.langeweg-sch@ziggo.nl  

 

 

 

 

 

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

 

mailto:harryengels@planet.nl
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:h.langeweg-sch@ziggo.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

Vieringen rond kerst 

Wij kijken met een heel goed gevoel terug op alle vieringen rond kerst. 

Eerst was er 15 december een muzikale dienst verzorgd door de Young 

Christian singers. Kindje in de kribbe werd goed bezocht door de 

kinderen van de basisschool. De kerstnachtdienst was een mooie 

ingetogen dienst met na afloop chocolademelk en glühwein. En eerste 

kerstdag een dienst met veel bekende kerstliederen. Alle vrijwilligers 

hartelijk dank voor jullie hulp om in deze tijd dit wonderbaarlijke 

verhaal van kerst in ons dorp tot leven te brengen.  

 

Vertrek ds. Timmer 

In ons dorp verzorgt ds. Timmer het pastoraat. Dit betekent dat hij op bezoek gaat bij mensen 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zijn o.a. zieken, ouderen en mensen die 

gewoon eens van mens tot mens met elkaar willen praten. De gesprekken zijn vertrouwelijk en 

wellicht heeft u hem op zijn fiets al eens door het dorp zien rijden. Per 1 maart gaat hij echter 

werken voor de kerkelijke gemeente in Sint Jansklooster en dat betekent dat hij helaas geen 

tijd meer heeft om bij ons nog dit werk voort te zetten. We wensen hem veel succes toe in zijn 

nieuwe baan. We gaan dan ook op zoek naar een vervanger.  

 

Meer nieuws 

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

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag Datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

Za 25-jan 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 26-jan 10.00  Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

Zo 2-feb 10.00  Ds. R. van Putten 

Zo 9-feb 10.00  Ds. D.J. Lagerweij 

Zo 16-feb 10.00  Mw. Ds. G. Feddes 

Zo 23-feb 10.00  Dhr. J. Smit 

Za 29-feb 18.00 Open kerk op zaterdagavond 

Zo 1-mrt 10.00 1e lijdens zondag Ds. J. Renkema 

zo 8-mrt 10.00 2e lijdens zondag Ds. S. vd Zee 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

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

 

 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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UURTJE ORGELMUZIEK IN PROTESTANTE KERK 
KRAGGENBURG 

 

 

 
 

Op zaterdag 29 februari a.s. zal onze dorpsgenoot, Kees de Mareé, het orgel van de 

Protestante Gemeente Kraggenburg bespelen. 

Hij zal voornamelijk Lutherse koraalwerkjes uit de barok ten gehore brengen. 

 

Wanneer:  29 februari 2020 

Tijd:   18.00 uur 

Plaats:   Protestante Kerk Kraggenburg 

Entree:  Toegang vrij 

 

Na afloop bent u van harte welkom in zaal D. We presenteren daar graag een kopje koffie/thee 

(1 euro) en wat lekkers voor een goede ontmoeting. 

 

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Alice Polhoud 06-22934889 of een 

briefje in de brievenbus van Noordermeent 2a 

 

 

 

GEZAMENLIJKE  MAALTIJD 
 

Op  vrijdag 14 februari is er weer een gezamenlijke maaltijd in het Klokhuis. 

Het kookteam heeft deze keer gekozen voor Italiaanse gerechten. 

Ze maken diverse pasta gerechten: Spaghetti 

Macaroni 

Tagliatelle 

 

We beginnen met de maaltijd om 18.00 uur 

Het Klokhuis is vanaf 17.15 uur open voor een aperitief. 

 

De kosten zijn € 3,50 per persoon. 

 

Opgeven bij: P. Paauw tel: 06-46213112  mail: pjmpaauw@gmail.com 

J.Rinsma tel: 0527-252061  mail: rinsma8317@hetnet.nl  

 

Gaarne opgeven voor maandag 10 februari. 

 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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“STEUN GEZINNEN IN ONZE POLDER EN GEEF AAN DE 
VOEDSELBANK” 
  
Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare producten in voor mensen die zelf voor hun 

boodschappen naar de voedselbank moeten. 

 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

 

Januari  Alles wat je kwijt wilt uit je kerstpakket of kast  

Februari  Wc papier  

Maart   Lekkere sapjes  

  

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er een houdbare productgroep 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 

 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten  

 

 

 

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" 

E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonnummer:  06-83529025   

 

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

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

E-mail:     doen@noordoostpolder.nl   

Telefoonnummer:   0527–633933 

 

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 of telefoon 0527-633911. 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:via@noordoostpolder.nl
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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 

01-02 Jeu d’Op Blijspel “Hotel te koop” Hotel van Saaze 19.30 

14-02 De Zotte Leeuwkes Kleintje Carnaval De Fladderiep 9.00 

15-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij Hotel van Saaze 20.00 

21-02 De Zotte Leeuwkes Who done it? ‘t Hoekje 20.00 

22-02 De Zotte Leeuwkes Groot carnaval Tent bij Hotel van Saaze 20.30 

23-02 De Zotte Leeuwkes Zotte Katerloop Hotel van Saaze 10.30 

23-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval Tent bij Hotel van Saaze 14.00 

25-02 De Zotte Leeuwkes Retro carnaval ‘t Klokhuis 15.00 

25-02 De Zotte Leeuwkes Polonaise buffet ‘t Klokhuis 17.30 

29-02 Kees de Mareé Orgelmuziek Protestante Kerk Kraggenburg 18.00 

21 t/m 24-04 Avondvierdaagse Avondvierdaagse Start Klokhuis  

05 en 06-06 FC Kraggenburg FC Kraggenburg 65 jaar Sportpark de Brem  
 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

