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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

We zijn het alweer bijna vergeten, maar hebben toch nog van een mooi wintertje kunnen 

genieten. 

Lekker weer ouderwets sneeuw en ijs. Het kan dus nog steeds! 

Mooi was de sneeuw, maar tegelijk ook weer onhandig. Fijn dat iedereen zich enthousiast 

heeft ingezet om de wegen, paden en trottoirs sneeuw vrij te maken. 

Met elkaar vóór elkaar is hier dan toch wel van toepassing. 

Zo langzamerhand komt het voorjaar alweer in zicht. Je kunt de vogels alweer horen en de zon 

laat zich ook vaker zien. In de bloembakken bij de entree van het dorp staan de 

voorjaarsbloemetjes alweer te ‘shinen’. Laat ik ook maar eens een modern woord gebruiken! 

Hopelijk is dit alles een voorbode van al het moois dat ons nog te wachten staat. 

Ook is het mooi dat we een goed overleg met de gemeente hebben gehad over het 

ontwikkelingsperspectief ‘wonen’ in Kraggenburg. De vraag die je dan met elkaar wilt 

beantwoorden is; hoe wil Kraggenburg zich graag ontwikkelen? We hebben het dan over een 

periode van zo’n 5 jaar. Wij, als Dorpsbelang, hebben aangegeven dat we graag rustig aan 

willen doorgroeien aan de zuidzijde. Eigenlijk is dit ook hetgeen u, als dorpsbewoner, al 

langere tijd aan ons heeft aangegeven. Er is goede vraag naar bouwkavels en de grond is 

immers beschikbaar. Doordat fase 1a nu volledig bestemd lijkt heeft de gemeente in ons 

overleg aangegeven zich te gaan voorbereiden om fase 1b van Kraggenburg Zuid bouwrijp te 

maken. Bij de Jacob Bruintjesstraat zal dan een 2e ontsluiting, ter hoogte van de Middenweg, 

komen. De bedoeling is om dit in 2021 te realiseren. Ik kan u helaas geen tijdsplanning geven, 

maar zodra hierover meer bekend is, zullen we dat zeker met u delen. 

Het is goed dat Dorpsbelang mee mag praten en denken over dit soort processen. Uiteindelijk 

is het wel de gemeente die de besluiten neemt. Daarom is het van belang dat uw mening over 

allerlei onderwerpen ook bij ons terecht mag komen. Een mooie gelegenheid krijgt u op 26 

maart. 

Ik wil u hiermee attenderen op onze dan geplande jaarvergadering. Het is wel erg kort na de 

vorige jaarvergadering in september 2020. De reden is dat we weer in de oude cyclus willen 

komen. Dus, de jaarvergadering in maart houden. We zullen het digitaal doen. Alle informatie 

hierover vindt u verderop in de Uitkijk. 

Ik zou zeggen ‘tot dan’. 

 

André Verwer 
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AGENDA: 

1. Opening 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 25 sept 2020 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Mededelingen: 
• Stand van zaken woningbouw 
• Projectgroep: Het Pontje en De Loswal 
• Omzien 
• Schouw 

 

5. Jaarverslag secretaris over 2020 
Het jaarverslag staat verderop in de Uitkijk en staat gepubliceerd op www.kraggenburg.nl 
 

6. Jaarverslag penningmeester over 2020 
De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Jan Balk, Hertenweg 3, Kraggenburg 
 

7. Verslag kascommissie 
 

8. Benoeming kascommissie 
 

9. Begroting 2021 en vaststellen contributie 
Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden. 

 

10. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar is Annemieke Janse. Voor de ontstane vacature zijn wij nog zoekende.  
Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor deze vacature schriftelijk worden 
ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

11. Jaarplanning Dorpsbelang 
Deze wordt ter vergadering gepresenteerd. 
 

12. Afsluiting 
 

13. Gastspreker: CPO 
Een ervaringsdeskundige zal e.e.a. vertellen over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor het 
bouwen van een eigen huis. 

http://www.kraggenburg.nl/
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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.  
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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.  

 

 

https://www.kraggenburg.nl/
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➢ Verwelkomen nieuwe bewoners 

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

graag flyers/kortingsbonnen of items toevoegen aan de welkomsttasjes. 

 

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 
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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 
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. Namens het bestuur van FC 

Kraggenburg wens ik iedereen een gezond en sportief 2021! Laten we 

hopen dat we weer van het voetbal kunnen genieten op onze mooie Brem. 

Zondag 10 januari heeft de FC een online bingo georganiseerd. Alle 

deelnemers kregen een goed gevulde doggiebag met wat drankjes en 

snaaierij en een rol heerlijke snert. Zelf wist ik niet dat een online bingo zo spannend kon zijn! 

Iedereen zit toch te wachten op zijn/haar laatste nummer, want dan hebben ze prijs. Snel 

bellen, want wie heeft het eerst iets gewonnen. In onze studio, bij de voorzitter, voelde je de 

spanning gewoon! Vanuit ons crisiscentrum, de FCK-kantine, werd alles nauwlettend gevolgd. 

De prijzen die men had gewonnen, werden direct naar de winnaars gebracht. Zelfs in Ens 

hadden ze prijs! Iedereen die aan deze bingo heeft meegeholpen, gesponsord of op welke 

manier dan ook, thanx, het was een succes! 

 

Ook in januari, februari, maart en … hebben we te maken met corona. Het wil maar niet weg. 

Zoals het nu lijkt, is er geen competitie meer voor de senioren, over invulling wordt nog 

nagedacht. 

 

Voor de jeugd is het nog even afwachten of de boel weer wordt opgestart. Zij hebben wel het 

voordeel dat ze mogen blijven trainen en onderlinge partijtjes mogen doen. Alle lof en ga er 

vooral mee door! Het is gezond om lekker met de jeugd buiten bezig te zijn in plaats van thuis 

voor de buis. 

Ook bij de senioren, met name de selectie, wordt door getraind binnen de gestelde RIVM-

richtlijnen en met behulp van de benodigde creativiteit van onze trainer, Arnold Roossien. Hij 

trekt dit plan ook door, de motivatie om met elkaar te blijven trainen is er en de 

mogelijkheden ook! 

 

Wat er de komende maanden aan voetbal is te zien op de Brem, laat nog even op zich 

wachten. 

 

We houden jullie op de hoogte! 

 

Tot ziens dit jaar op de Brem! 

 

Groet van de Voorzitter 

 

 

 

JAARVERGADERING BE FAIR 
 

Vanwege de coronabeperkingen was een fysieke jaarvergadering deze keer 

helaas niet mogelijk en heeft deze online plaatsgevonden op 4 februari 2021. 

Hierbij is het financiële en sportieve jaar 2020 besproken. 

Door de beperkingen was het sportief gezien een bijzonder jaar met de nodige 

onderbrekingen en aanpassingen. Financieel gezien is het jaar 2020 met een 

klein tekort van €186,63 afgesloten. Dit tekort was een rechtstreeks gevolg van 

een aantal contributie betalingen die nog open stonden van de tweede helft van 2020. Als deze 

openstaande contributie betalingen worden meegerekend dan zou een klein positief resultaat 

van €352,37 over het jaar 2020 zijn gerealiseerd. Vooruitkijkend naar 2021 is besloten om de 

contributie ongewijzigd te laten.  

 

Corona  

In de eerste helft van 2020 is ervoor gekozen om maar de helft van de contributie te innen 

omdat toen ook vanwege corona zo ongeveer de helft van de activiteiten niet op de normale 

manier doorgang kon vinden. De tweede helft van 2020 was wat dat betreft beter en tot medio 
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december hebben de meeste groepen kunnen trainen, al dan niet met wat aanpassingen. Over 

de tweede helft van 2020 is dus ook gewoon de volledige contributie geheven. 

Wellicht dat er ook in 2021 weer (een gedeelte van de) contributie wordt kwijtgescholden. Eén 

en ander is afhankelijk van hoe lang de huidige beperkingen aanhouden en dit zal later in 2021 

door het bestuur worden geëvalueerd.  

 

Jaarverslag Body Fit 2020 (trainingstijd dinsdag 20.00-21.00 uur) 

In januari gestart met 9 personen. We zijn lekker op gang totdat er half maart een lockdown 

komt i.v.m. corona. Acht weken hebben we niet kunnen sporten. In deze tijd af en toe een 

mailtje naar de groep met oefeningen en  het oefen ABC. Dinsdag 12 mei mogen we weer, 

maar alleen buiten, op 1,5 meter afstand van elkaar en in kleine groepjes. We gaan eerst naar 

het bos, alleen zijn daar veel muggen. Na 3 keer in het bos gaan we naast de gymzaal op het 

gras met muziek aan de gang. Dat gaat goed, gras wel een beetje hobbelig, maar we hebben 

er goed weer bij. 

Na de zomervakantie mogen we weer binnen sporten in kleine groepjes op afstand. 

Twee dames zijn gestopt en er hebben zich twee nieuwe dames aangemeld. Er zijn meestal 

zes tot acht leden aanwezig, dus in de gymzaal gaat dat prima.  

Tot half december zijn we lekker op gang, totdat alles weer op slot gaat, lockdown 2e golf. 

Vervroegde Kerstvakantie. 

 

Jaarverslag Trimgroep 2020 (trainingstijd donderdag, start om 8.45 uur vanuit ’t 

Klokhuis) 

14 Personen in de groep. Half maart mogen we niet meer sporten in groepsverband, vanwege 

corona. Half mei beginnen we weer, mag aan vier personen les geven. De opkomst is klein, 

dus dit gaat prima. Geblesseerden gaan met de wandelaarster mee en er zijn drie of vier 

hardloopsters. ’t Klokhuis is nog dicht, dus geen koffie drinken, kan wel buiten bij Van Saaze. 

Op afstand mag het ook binnen en later ook weer bij ’t Klokhuis. Na de zomervakantie weer 

verder in groepjes van twee tot half december, dat gaat goed: door blessures en andere 

omstandigheden zijn er maximaal vier of vijf personen aanwezig. 15 December gaat alles gaat 

op slot, 2e lockdown. Geen training buiten in groepjes van twee en geen koffie drinken, 

helaas. 

 

Jaarverslag Be Fair volleybal 2020 

Het damesteam van Be Fair heeft in seizoen 2019-2020 gespeeld in de 2e klasse. Het was 

lastig het hoofd boven water te houden in deze klasse, maar uiteindelijk heeft het team zich op 

het nippertje gehandhaafd. De competitie is niet helemaal uitgespeeld. Met nog vier 

speelronden te gaan gooide corona roet in het eten, waardoor de laatste wedstrijden zijn 

geschrapt. Toch was het aantal behaalde punten voldoende voor handhaving.  

Het A team had het lastig vanaf januari. De keuze voor de hoofdklasse, na behalen van het 

kampioenschap in de 1e klasse in december 2019, was een gewaagde. Tegenstanders waren 

over het algemeen een maatje te groot. Leerzaam was het zeker, leuk niet altijd.  

Het C team draaide bovenin mee in de 2e klasse. Het team draaide goed en er werd zeer 

regelmatig gewonnen. Helaas ook voor dit team, mocht de competitie niet uitgespeeld worden.  

En dan was er nog het CMV team. Ingedeeld op niveau 5. Tijdens de paar wedstrijden in het 

voorjaar zijn er flink wat punten binnen gesleept.  

Na het sluiten van de sporthallen is er in april, mei en juni door de C jeugd en CMV jeugd nog 

wel buiten gevolleybald. In overleg met FC Kraggenburg kon een volleybalveld naast het 

voetbalveld worden opgebouwd en heeft de jeugd tot de zomer in ieder geval nog lekker 

buiten kunnen volleyballen. Gelukkig was het mooi weer! 

Na de zomer was het meeste weer enigszins terug naar ‘normaal’. Helaas was er geen 

damesteam en geen A team meer, door uiteenlopende redenen (gestopt, studeren of naar een 

andere vereniging), maar de jongste jeugd kon weer van start. Lekker trainen en wedstrijden 

spelen. De competitie werd in oktober toch weer stilgelegd. Gelukkig mochten de trainingen 

gewoon doorgaan tot aan de kerstvakantie. Een bijzonder jaar was het.  

 

Bestuur Be Fair 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De kerk in corona-tijd 

De afgelopen tijd is ons kerkgebouw dicht geweest. Alle diensten zijn tot 

nader orde afgelast om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te 

beperken. Toch blijven we proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te 

zien. Iedere 14 dagen is er een virtuele bijeenkomst, waarin we konden 

delen waarmee we zaten en hoe we met corona omgingen.  

 

 

Bij Land van Verwondering zit je goed 

Inderdaad, bij Land van Verwondering zit je goed. En nu 

helemaal. Afgelopen week werden er twintig nieuwe kussens 

bezorgd, in tien verschillende kleuren. Vlak voor de kerstdagen 

begonnen we met onze kussenactie. Via de nieuwsbrieven en 

socialmedia vroegen we u om een kussen te sponsoren. Het 

wonderlijke gebeurde……. ruim vijfhonderd euro kwam er 

binnen. Dat is voldoende om de kinderen straks stevig te laten 

zitten. Jan en Nienke probeerden de kussens al even uit. 

Dank aan alle goede gevers. 

 

Het is telkens weer bijzonder maar bij Land van Verwondering, 

blijf je je verwonderen om de dingen die er gebeuren…. 

 

Liesbeth Winters-Jonas 

 

 

Informatie voor onze leden 

Sinds de corona-crisis verspreiden we zoveel mogelijk digitale 

nieuwsbrieven om onze leden te informeren. Deze verschijnen om de twee weken. Wilt u ook 

een nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 

 

40-Dagentijd 2021: Ik ben er voor jou 

Op 17 februari jl., op as-woensdag, begon de 40-dagentijd. Een 

tijd waarin we toeleven naar Pasen. Nu begint er een bijzondere 

tijd, waarbij we stil staan bij wat er in ons leven gebeurt, we 

reflecteren en bereiden ons voor op het Paasfeest. We hopen 

van ganser harte dat ook de kerken dan weer open mogen zijn 

voor bezoek!  

 

We staan stil bij het leven en het lijden van Jezus. Hij inspireert 

ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond 

Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door 

barmhartig te zijn en goed te doen...  

Al onze kerkleden hebben een inspirerende tas met inhoud 

ontvangen die ons kan helpen en handvatten geeft hoe we zelf 

stil kunnen staan en goed kunnen doen in deze 

voorbereidingsperiode. Bijvoorbeeld door geen alcohol te 

drinken, iets weg te geven of de temperatuur in huis wat terug 

te schroeven. Wilt u zelf ook geïnspireerd worden? Dat kan! Via 

de website www.webwinkel.pkn.nl kunt u een kalender en vastenkaart aanvragen. Wilt u elke 

dag geïnspireerd worden dan is er binnen onze gemeente een app-groep waarvoor u zich kunt 

aanmelden. Onder begeleiding van onze kerkelijk werkster Marijke de Vries komen hier elke 

dag mooie opdrachten, vraagstukken of andersoortige momenten voorbij waarin we stil staan 

bij ons eigen leven en hoe we ‘barmhartig’ kunnen zijn. Deelname kan door een berichtje aan 

http://www.webwinkel.pkn.nl/
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Marijke: 06-50 63 82 92 of Sandra: 06-10 73 00 20. Wij zorgen dan dat u wordt toegevoegd 

aan de groep… 

 

Voor iedereen: de liturgische kleur van komende periode is paars. Wie weet kunt u hier iets 

mee thuis! Een mooi bloemstuk of knutselwerk.  

 

PS. Een leuk filmpje voor de kinderen? Zoek eens via YouTube op Pasen in lego! Hier zijn leuke 

korte filmpjes te vinden over de 40-dagentijd en Pasen. 

 

 

40-dagentijd is voor iedereen! 

Tijdens de 40-dagentijd gaan we vaak vasten, we doen dingen MINDER zodat er MEER tijd 

overblijft voor de dingen die belangrijk zijn. Nu gaan we omdenken! Doe deze periode tot 

Pasen eens MEER. MEER dankbaarheid, MEER sociale betrokkenheid, MEER naastenliefde, 

ecologisch bewustzijn en zelfzorg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 28 maart is het Palmzondag, de intocht van Jezus bij Jeruzalem. Kinderen maken 

dan vaak een Palmpasen stok met attributen die ons herinneren aan belangrijke momenten.  

 

Op zondag 4 april is het Pasen. Het lijden van 

Jezus is omgezet in Hoop voor ons allemaal! 

We zeggen tegen elkaar: de Heer is waarlijk 

opgestaan! We begraven onze doden in het 

licht van Pasen, opdat zij rusten tot de dag van 

de opstanding!  

 

We weten helaas nog niet of en hoe we deze 

stille week met elkaar mogen en kunnen 

vieren. Daarom gaan we u hier, mochten we 

weer samen mogen komen in de kerk, later 

over berichten dan nu in de Uitkijk. Voor nu:                                                                       

 

Verder nieuws 

U kunt ons volgen op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 

 

 

 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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NIEUWS VAN STEK 
 
DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
We kijken terug op een mooie Nieuwjaarsreceptie. In een ander jasje dit jaar, 
namelijk een online Nieuwjaarsreceptie. Eind van 2020 hebben alle bewoners 
van Kraggenburg een flesje Prosecco gekregen om samen te proosten op een 
mooi 2021. Dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt: 
Dorpsbelang, het Klokhuis, de Feestcommissie, Carnavalsvereniging De Zotte 
Leeuwkes en de werkgroep Omzien en het STEK. 
 
Wij willen Melroy ook nog even een keer bedanken, die de live streaming voor ons heeft verzorgd. Super 
gedaan, Melroy! 
 
Na het woordje van onze dorpsvoorzitter André Verwer, werden er verschillende films vertoond van de 
verenigingen. Zat goed in elkaar, dank voor jullie inzet!  
 
Als klap op de vuurpijl mochten wij het Bloemetje live uit gaan reiken. Het was nog even spannend waar we 
heen zouden gaan, maar uiteindelijk hebben wij Willem van Beekhuizen het Bloemetje mogen 
overhandigen. Een motivator, mensen-mens en een kartrekker! 
Naast meerdere bestuursfuncties buiten het dorp, zoals 25 jaar bestuur Ponyclub Vollenhove, KWPN Bond 
van Veehandelaren en nog veel meer, heeft hij binnen het dorp zich ook zeer verdienstelijk gemaakt! Een 
dorpsman, veel te zien op allerlei activiteiten, hetzij met een biertje in de hand of anders wel te vinden 
achter de bbq tijdens de FC dag van FC Kraggenburg of op de dorpsbbq van de Feestweek. Daarnaast heeft 
hij vele jaren gekookt voor de Seniorendag van het STEK, samen met Henk en Corry. 
Verder heeft hij menigmaal in de polonaise gelopen tijdens zijn periode bij de Carnaval, met zijn maatje 
Jaap Langeweg. 
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de kerk en doet dat nog steeds. Jaren geleden als lid van de 
kerkenraad van de toen nog Hervormde Gemeente, nu als voorzitter van de kerkrentmeesters voor de PKN. 
Lid geweest van de ‘benoemingscommissie’, waarbij hij vele reisuren heeft gemaakt om een nieuwe 
dominee te vinden. Het organiseren van de Kerkbalans en de begroting ligt ook op zijn bord. Verder de 
beheercommissie van het gebouw en heeft hij zich hard gemaakt voor de spandoeken die wij bij de kerk 
zien hangen. En vergeet de tuin en de bloembakken niet. 
Verder heeft hij zich hard gemaakt voor de IJsbaan en was hij actief bij de Geitenbreiers op menig vlak. 
Hetzij in de organisatie of op het toneel, daar draaide hij zijn hand ook niet voor om.  
Kortom: een welverdiend bloemetje! 
 
Bij STEK hebben we afscheid genomen van Liesbeth van Egmond en Wesley van der Heiden. Enorm bedankt 
voor jullie inzet! En we hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Matthijs Gaakeer en Sylvia Bols, 
welkom! Wij gaan nu weer aan de slag met de voorbereidingen van de komende activiteiten, zoals de 
Dorpsschoonmaak, de 12-dorpenloop, Koningsdag, Steppentocht en de Leeuwenronde. In hoeverre deze 
door kunnen gaan in verband met corona, moeten we nog afwachten. Volg ons op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de activiteiten! 
 
Groet, 
 
Stek Kraggenburg 
 
Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols en Wilma van Beekhuizen 
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WIL JE OOK MEEDOEN MET DE GROENBRIGADE? 
 

Februari bracht ons ijspret, sneeuw en een mooi winterlandschap. Daarna kregen we 

prachtige, mooie dagen, lekker weer en er ontstaat een gevoel van lente. Bij mensen die graag 

tuinieren begint het dan te kriebelen. Kunnen we al aan de slag, moeten we nog even 

wachten? Hetzelfde geldt voor de Groenbrigade. 

 

Wat is en doet de Groenbrigade? Het is een groep enthousiaste mensen die het leuk vinden om 

samen de handen uit de mouwen te steken bij een stukje groen-onderhoud van de openbare 

ruimte. Zorg en onderhoud van de openbare ruimte ligt bij de gemeente, maar de 

Groenbrigade vindt dat sommige onderdelen net even wat extra aandacht mogen hebben. 

Door het werk van de Groenbrigade ziet het er juist wat netter uit en genieten mensen er meer 

van. We krijgen daar ook positieve reacties over. 

 

De Groenbrigade heeft een aantal onderdelen waar we ons op concentreren. Meest bekend zal 

zijn het parkje tussen schoolplein en de woningen in de kerk. Verder doen we aanvullend 

onderhoud op de begraafplaats. Het wandelpad (“Boslint”) om het dorp heen houden we vrij 

van overhangende takken en bramen en maaien we. De bloembakken bij de rototonde/entree 

van het dorp zijn via Dorpsbelang gemaakt en wij verzorgen de invulling met planten en het 

onderhoud ervan. De entree bij Hertenweg – Walstraat wordt in samenspraak met 

Groenbrigade en Dorpsbelang door de gemeente netter afgewerkt. Als alles volgens plan 

verloopt komt daar nog een bloemperk met vaste planten, die wij gaan onderhouden. 

 

De huidige groep doet het aanvullende onderhoud met plezier en het is gezellig om met een 

groep bezig te zijn. Wat meer handen zijn altijd welkom! Heb je belangstelling of wil je meer 

informatie: mail naar jules.overmars@hetnet.nl of bel 06 1336 5247. In deze coronatijd is 

buiten werken mogelijk, er is genoeg ruimte en wij werken “coronaproof”. 

Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om in een groep mee te werken. Je leert ook nog 

eens andere mensen kennen. De klussen die we doen zijn niet ingewikkeld en het is ook geen 

zwaar werk. De Groenbrigade doet zijn werk wanneer het nodig is (geen vast schema). 

Iedereen krijgt dan op tijd bericht/uitnodiging. We werken op zaterdagmorgen, maar ook wel 

op andere ochtenden in de week. 

 

Jules Overmars, coördinator Groenbrigade. 

 

 

 

LEKKER EN GEZOND! TUINIEREN OP JE VOLKSTUIN. 
 

Wie komt er samen ons zijn eigen groente, bessen en aardappels verbouwen? Waarom? 

Omdat deze veel lekkerder en gezonder (en goedkoper) zijn dan die uit de winkel natuurlijk!  

 

Kraggenburg heeft sinds jaar en dag een volkstuinencomplex aan de Gerrit klokstraat. Hier 

kan een stukje grond worden gehuurd (2,8 are voor een hele tuin of 1,4 are voor een halve 

tuin, 280/140 m2) om zelf groenten en gewassen op te telen. Met twee à drie keer in de week 

een beetje onderhoud staat (bijna) vanzelf de hele tuin vol met lekkere groentes, aardappelen 

en/of fruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het blad Landleven stond een mooi stukje over opbrengsten uit een 

groentetuin. Hier stelt men dat je, theoretisch gezien, met 200m2 (2 are) een 

gezin van vier personen een jaar lang kunt voorzien van groente e.d. Om de 

kosten en baten iets inzichtelijker te maken staan er twee rekenvoorbeelden bij 

van oppervlakte, kosten en netto opbrengsten per jaar. Hierbij staat de ingezette 

tijd wel aangegeven maar niet doorberekend. In rekenvoorbeeld A bij een 

oppervlakte van 40 m2 loopt de netto opbrengst op tot net over de € 1000,- (op 

basis van een biologische winkelprijs). (Landleven, maart 2019) 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Bij ons in Kraggenburg kost een halve tuin € 17,50 en een hele tuin € 35,- huur per jaar. 

Tegen een kleine vergoeding wordt de tuin in het voorjaar gevreesd zodat het weer makkelijk 

bewerkbare grond is om te starten. Eén derde deel van de tuin mag elk jaar vol gezet worden 

met aardappels. Denk ook eens aan mooie snijbloemen voor op de vaas of pompoenen voor in 

de herfst. Bovendien is er volop kennis en kunde aanwezig onder de huidige tuinders waardoor 

je een extra goede start kan maken.  

 

Conclusie: Met de inzet van een beetje tijd en liefde een jaar lang lekker en gezond eten van 

eigen geteelde producten. Wie wil dat nou niet?  

 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. En er is nog genoeg ruimte! Ook enthousiast 

geworden? Meld je dan zo snel mogelijk aan! Dan kan er tegelijk met de voorbereidingen voor 

het komend seizoen een tuin voor je in gereedheid worden gebracht!  

Aanmelden of informatie kan via: Jules Overmars 0527-612648 of jules.overmars@hetnet.nl 

 

Kijk ook eens op onze facebookpagina!    

 

Facebook volkstuinvereniging-kraggenburg 

 

 

 

 

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 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-sociaal-loket
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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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 

26-03-2021 Dorpsbelang Algemene leden vergagering Thuis (online) 20.00 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

