


STUKJE VAN DE REDACTIE 

Marjo bedankt!! Het is al een tijdje geleden, maar we willen er toch nog graag even aandacht aan 

besteden. Afgelopen voorjaar is Marjo van Diepen gestopt als vrijwilliger bij de Uitkijk. Jarenlang 

heeft Marjo zich ingezet om adverteerders te vinden voor de Uitkijk. Zij onderhield het contact. 

Zonder adverteerders kan de Uitkijk ook niet bestaan, dus we zijn Marjo ontzettend dankbaar voor al 

haar harde werk! 
 

Inleverdata advertenties en tekst voor de Uitkijk 

Advertenties aanleveren Tekst aanleveren Verschijningsdatum 

1 december 15 januari 25 januari 

 5 maart 15 maart 

 16 april 26 april 

1 mei 11 juni 21 juni 

 17 september 27 september 

 5 november 15 november 

Tekst graag in Word en advertenties in PDF, deze sturen naar: uitkijkkraggenburg@gmail.com 
 

Activiteiten  

KALENDER 

    

    

    

    
 

2 Dorpsbelang – Beste dorpsgenoten 12 NOP in actie missie 538 

3 Dorpsbelang – Een urnenmuur in Kraggenburg 13 Aan tafel bij… 

4 Dorpsbelang – Huisvesting arbeidsmigranten 14 JVV Kerstbijeenkomst 

 Dorpsbelang - MFA 15 Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

6 Nieuws van FC Kraggenburg 16 Toneelvereniging Sint Genesius 

8 Nieuws van STEK 17 Bridge introductielessen 

9 Stamppotten maaltijd in het Klokhuis 18 De Zotte Leeuwkes 

 Metamorfose Loswal 20 Kerst in de kerk 

10 Kerststukjes Miep Potters 21 Nieuws van het Klokhuis 

11 Kerstklaverjassen in het klokhuis 22 Nieuws van de Fladderiep 

 Dorpsquiz Kraggenburg 24 Aanvragen hulp en zorg 

Nov 

30 

Meet&Eat Sinterklaas 

STEK 

 

 

Dec 

10 

Kerstbomenverkoop 

De Zotte Leeuwkes 

Dec 

10 

Midwinterfeest 

De Zotte Leeuwkes 

 

 

Dec 

18 

Benefietmiddag Missie 538 

Hotel van Saaze 

Dec 

21 

Dec 

28 

Dorpsquiz Kraggenburg 

Start 17.00 Hotel van Saaze 

JVV Kerstbijeenkomst 

Klokhuis 

 

 

Dec 

30 
Kerstklaverjassen 

Klokhuis 

 

 

Jan 

7 

Nieuwjaarsreceptie 

Klokhuis 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Secretariaat: Noordermeent 43, 8317 AA Kraggenburg 

E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  

Beste dorpsgenoten, 
 

De herfst is weer bijna aangebroken. Traditioneel begint dus weer de vergaderperiode met alle 

druktes die dat met zich mee brengt. Voor Dorpsbelang was het echter al druk. Er zijn veel dingen 

gaande in ons dorp. Veel positieve dingen maar ook zaken waar wij ons zorgen om maken. 
 

Onlangs kregen we van het bestuur van Be Fair de teleurstellende mededeling dat ze de 

sportvereniging eind dit jaar willen opheffen wegens het sterk teruglopende aantal leden. Jammer 

van een vereniging die al zo lang bestaat en waar wij als kinderen al lid van waren. Het bestuur van 

Be Fair zal nog wel proberen de overgebleven sporten onder te brengen bij andere verenigingen. 
 

Maar er zijn ook positieve dingen te melden. Zo hebben we van het Postcode Loterij Buurtfonds geld 

gekregen om de picknick-tafels die bij de school staan te vervangen. De nieuwe tafels komen weer op 

het schoolplein te staan en kunnen gebruikt worden voor allerlei dorpsactiviteiten. 
 

Ook kregen we bericht dat de aangevraagde subsidie voor de bouw van de urnenmuur door Fonds 

Leefbaar Platteland toegezegd is. Heuglijk nieuws, samen met de andere toegezegde bedragen 

kunnen we nu beginnen met de bouw. 
 

Bij de loswal is er nu volop activiteit. Verderop in dit blad wordt hier nog meer over geschreven. 

Ook de weg langs de scholen wordt weer opgeknapt en in oude staat hersteld. Het herstraten van de 

Voorstraat staat gepland voor 2024.  
 

Over de dorpsuitbreiding Fase 2 hebben we binnenkort weer overleg met de gemeente. Dorpsbelang 

wil hier meer mogelijkheden voor huurwoningen en woningen voor starters en jongeren maar ook 

bejaardenwoningen. 
 

Van de uitvaartorganisatie DELA hebben we bericht gekregen dat zij hun jaarlijkse bijdrage aan de 

rouwkamer gaan stoppen. Erg jammer, maar voorlopig hebben we voldoende geld in kas om hier nog 

mee door te gaan. Wellicht dat de rouwkamer later ook opgenomen kan worden in een MFA. 

Momenteel zijn we samen met de deelnemers de mogelijkheden voor een MFA aan het 

inventariseren. 
 

Energie is momenteel een veel besproken onderwerp. Als Dorpsbelang willen we ons gaan 

oriënteren of er mogelijkheden zijn om ons dorp energie-neutraal te maken. In Nagele zijn al 

vergevorderde plannen om ’s zomers warmte op te slaan wat in de winter gebruikt kan worden om 

de huizen te verwarmen. Misschien is dat ook iets voor Kraggenburg? Of zijn er nog andere 

mogelijkheden? Wanneer iemand hier ideeën over heeft, horen we dat graag. 
 

Voorlopig dus nog werk genoeg! 
 

Dorpsbelang Kraggenburg 

Krijn de Hamer 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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EEN URNENMUUR IN KRAGGENBURG 

 

Alweer enige tijd geleden kreeg Dorpsbelang de vraag waarom er niet net als in veel andere dorpen 

een urnenmuur op de begraafplaats staat terwijl daar toch behoefte aan is. Daarom is besloten om 

de mogelijkheid hiervoor na te gaan.  

 

Er is een werkgroep opgericht om mee te denken over de vormgeving van de muur en plaats op het 

kerkhof. De leden van de werkgroep hebben diverse begraafplaatsen bezocht om een goede indruk 

te krijgen van de mogelijkheden. Ook is uitvoerig gediscussieerd over de juiste plek. Verder zijn de 

gemeenteambtenaren die over de begraafplaatsen gaan en de wethouder in dit gehele proces 

betrokken. Uiteindelijk is met ieders instemming besloten om de muur direct rechts na de ingang 

tegen de bosrand aan te zetten.  

 

Voor de vormgeving is gekozen voor een geknikte gemetselde muur waar 14 nissen in gemaakt 

kunnen worden. Wanneer nodig kan er later nog een laag bovenop gemetseld worden. 

Er omheen komt passende beplanting en verharding van een soort gravel, zodat de plek ook 

gemakkelijk toegankelijk is voor rolstoelen en is er aan een bankje gedacht. 

 

Voor de muur en de tuin hebben we offertes opgevraagd die we nodig hadden voor de 

subsidieaanvragen. Voor de omgevingsvergunning van de gemeente moest ook nog een 

gedetailleerde bouwtekening en een berekening van de fundering aangeleverd worden.  

Nadat de omgevingsvergunning verleend was hebben we bij verschillende instanties subsidie 

aangevraagd. Inmiddels hebben we de toezegging van een bijdrage van de gemeente gekregen en 

onlangs hebben we bericht gekregen van SBBK (Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisverenigingen 

NOP) en het Fonds Leefbaar Platteland van de provincie Flevoland dat onze subsidieaanvraag is 

goedgekeurd. Hoewel wij ook nog subsidie hebben aangevraagd bij de ledenvereniging ZONL en bij 

Kern met Pit kunnen we toch alvast beginnen met de voorbereiding van de bouw. 

 

Omdat alleen subsidie verstrekt wordt wanneer er ook een eigen bijdrage arbeid geleverd wordt 

willen we een beroep doen op mensen die willen helpen bij het graafwerk voor de fundering (kraan 

en kieper), het storten van de fundering, het metselwerk en de aanleg van de tuin en de verharding. 

 

Aanmelden kan bij Krijn de Hamer 06-53356941 of krijndehamer@gmail.com. De tijdsplanning is 

afhankelijk van de levertijd van de materialen, maar wij hopen nog dit jaar aan de slag te kunnen. 

We hopen dan dat Kraggenburg in het voorjaar een mooie urnenmuur rijker is. 

 

Krijn de Hamer 

Dorpsbelang 

mailto:krijndehamer@gmail.com
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HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN 

Zoals u in de vorige Uitkijk heeft kunnen lezen zijn er plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten 

aan de Paardenweg 1. Op 22 september is er een informatieavond geweest waarbij de gemeente en 

Werckpost (de initiatiefnemer) de plannen hebben gepresenteerd en toegelicht. 

 

Op dit moment zijn er 8 arbeidsmigranten gevestigd in de bedrijfswoning (fase 1). Dit valt onder 

huisvestingscategorie 1. Deze categorie is voor maximaal 20 personen en kan volstaan met een  

reguliere omgevingsvergunning. Deze vergunning is aangevraagd en verleend. Omdat er bezwaren 

zijn ingediend is deze vergunning nog niet definitief. Fase 2 heeft betrekking op huisvesting van 16 

personen in de, te verbouwen, schuur die nu nog aanwezig is op het terrein.  

 

De bedoeling van de initiatiefnemer is om uiteindelijk een vergunning te ontvangen voor huisvesting 

categorie 2 (maximaal 150 personen) en wordt fase 3 genoemd. Hiervoor komen 4 logies gebouwen, 

van elk 32 personen, op de achterzijde van het perceel. Een beheerder zal de woning voorop het 

perceel gaan bewonen. Voor deze vergunning zijn extra voorwaarden door de gemeente gesteld. Er 

zal in ieder geval een klankbordgroep samengesteld worden die een advies over het plan gaat geven. 

De Paardenweg dient verbreed te worden vanaf de locatie tot aan de Kraggenburgerweg en het 

verkeer zal ook uitsluitend deze route gebruiken om op de provinciale weg te komen.  

 

Initiatiefnemers hebben voor het eindbeeld (fase 3) een principeverzoek gedaan. De gemeente heeft 

het principeverzoek getoetst aan het beleid. Het initiatief lijkt op basis van deze eerste toets te 

passen binnen het beleid, het college heeft hierover op 30 augustus 2022 een principebesluit 

genomen. Omdat de wetgeving op dit moment mogelijk gaat veranderen is het ongewis welke 

procedure de initiatiefnemer gaat volgen. Het blijkt een ingewikkeld proces te zijn voor alle partijen. 

 

Heeft u vragen over deze voorgenomen huisvesting of procedure, dan kunt u altijd contact opnemen 

met Dorpsbelang, de gemeente of Werckpost (de initiatiefnemer uit Urk). 

 

 

 

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE KRAGGENBURG (MFA) 

Hoe staat het er nu voor? 

 

Zo’n 15 jaar geleden werd in Kraggenburg gesproken over het bouwen van een multifunctioneel 

centrum waarin de (toen nog) beide kerken en het Klokhuis samen gehuisvest zouden kunnen 

worden. Doel van de gezamenlijke huisvesting was om een toekomstbestendige voorziening te 

realiseren voor alle Kraggenburgers en om flink te besparen op de kosten door gezamenlijk één 

gebouw te betrekken. Die plannen zijn toen uiteindelijk niet doorgegaan vanwege bestuurlijke 

belemmeringen. 

 

We zijn 15 jaar verder; er is inmiddels een kerk gesloten en nog steeds bestaat de behoefte om 

kosten te besparen (onderhoud, energie) en samen te werken. We willen namelijk ook in de 

toekomst een leefbaar dorp blijven met faciliteiten waar alle activiteiten kunnen plaatsvinden die 

belangrijk zijn voor de samenhang in ons dorp. Daarom is Dorpsbelang ongeveer een jaar geleden 

gestart met het inventariseren van de behoefte en wensen van verenigingen, stichtingen en de 

kerkgemeenschap in ons dorp m.b.t. eventuele gezamenlijke huisvesting. De achterliggende vraag 
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hierbij is: hoe zien we ons dorp over 20 jaar? Wat hebben we dan nodig om nog steeds een leefbaar 

dorp te zijn? 

 

Inmiddels zitten Dorpsbelang, FC Kraggenburg, de PKN kerk en het Klokhuis samen om tafel om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn. We zijn ook in gesprek met de gemeente, die eigenaar is van de 

gymzaal, want die willen we ook meenemen in het plan. Voor elke partij aan tafel geldt dat de 

huidige gebouwen verouderd zijn en dat er veel energie gebruikt wordt. Het ideale plaatje zou zijn 

dat alles onder één dak gehuisvest wordt in één nieuwe accommodatie: voetbalkantine, gymzaal, 

kleedruimten, dorpshuis en kerk samen in één gebouw. Op deze manier kunnen we samen de 

exploitatiekosten delen, en heeft ieder voor zich meer faciliteiten tot zijn beschikking. Over 20 jaar 

kunnen we dan nog steeds een bloeiende dorpsgemeenschap zijn.  

 

De komende tijd gaan we kijken bij andere dorpen waar ze al een MFA hebben en daar hopen we 

veel van te leren. We gaan het plan berekenen: wat gaat het kosten, hoe kunnen we het financieren, 

en lukt het om een gezonde exploitatie voor elkaar te krijgen. Want het is belangrijk dat het plan 

financieel goed in elkaar zit. Verder moeten we samen ook nadenken over een locatie voor de MFA.  

 

Er zal nog heel veel water door de Zwolse Vaart stromen voordat we een eerste paal in de grond 

kunnen slaan. We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken waar zij kunnen helpen en ook over 

de financiering van het plan. We zijn dus nog maar aan het begin van een lang traject. En misschien 

moet er onderweg een partij afhaken, bijvoorbeeld om financiële redenen, of omdat hun achterban 

uiteindelijk toch te veel bezwaren heeft. Want elke partij die meedoet, doet alleen mee als de 

achterban akkoord is: de leden van de kerk en de voetbalvereniging, en de gebruikers van het 

Klokhuis en de gymzaal. 

 

Als we een paar stappen verder zijn in het proces willen we graag alle Kraggenburgers mee laten 

denken over hoe zo’n nieuw gebouw er uit zou moeten zien. Hoe willen we het gebruiken, zijn er 

nieuwe wensen waar nu in ons dorp geen plaats voor is? Zo ver is het nog niet, maar te zijner tijd 

nodigen we iedereen uit om mee te denken. 

 

 

 

Werkgroep MFA Kraggenburg: 

• Klaas de Jong, voorzitter (namens Dorpsbelang) 

• André Verwer (namens Dorpsbelang) 

• Erna Balk, secretaris (namens het Klokhuis) 

• Pieter van der Veen, penningmeester (namens het Klokhuis) 

• Willem Remijnse (namens de PKN kerk) 

• Willem van Beekhuizen (namens de PKN kerk) 

• Harold van Beekhuizen (namens FC Kraggenburg) 

• Ron Potters (namens FC Kraggenburg) 
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NIEUWS VAN DE FC 

SC Emmeloord, RKO, VVCB, Steenwijker boys, SV Veno en SV Ens reisden op 18 

september af naar Kraggenburg om deel te nemen aan het jaarlijks terugkerende 

Fruittoernooi. Namens FC Kraggenburg deden het tweede en het derde elftal mee. 

FC Kraggenburg 2 won de poule zeer overtuigend. Het derde deed het ook goed en 

werd tweede in de poule. Dit betekende wel dat het derde was uitgeschakeld. Het 

tweede stond tegen SC Emmeloord in de finale, deze verloren zij helaas op 

penalty´s. We kijken, ondanks de regen, terug op een gezellige en sportieve dag.  

 

Op zondag 16 oktober vond het oktober-bingofeest plaats op de Brem. Het was een geweldige 

middag georganiseerd en gesponsord door het derde elftal. Het was een keer wat anders, dan het 

welbekende Oktoberfeest in dirndls en lederhosen maar dat is helemaal niet erg. Er waren veel 

enthousiaste leden maar ook niet leden aanwezig. Tijdens de bingo konden er geweldige prijzen 

gewonnen worden. Onze complimenten naar de organisatie.   

 

Om het einde van het jaar met de vereniging af te sluiten organiseren de dames dit jaar een leuke 

jaarafsluiting. Op zondag 11 december speelt om 14:00 uur FC Kraggenburg 1 thuis tegen vv Stânfries 

1. Wees voor het start signaal van de wedstrijd aanwezig zodat je mee kunt doen met een poule om 

de wedstrijduitslag te raden. Vul voor € 7,50 de poule in, win een fantastische prijs, steun de Prinses 

Maxima Foundation en je eet gratis mee. Na de wedstrijd maken we er een winters feestje van met 

vuurtonnen, glühwein, spijkerslaan en lekkere snert. Wij verheugen ons op jullie komst!  

 

Ook dit jaar doet FC Kraggenburg weer mee aan de Grote Clubactie. Wil jij FC Kraggenburg financieel 

steunen? Scan dan onderstaande QR-code en bestel je loten. Wie weet win je ook nog een leuke 

prijs!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De competitie is in volle gang en door het krappe aantal spelers in het eerste elftal van FC 

Kraggenburg moet er vaker een beroep gedaan worden op spelers uit het tweede en het derde elftal. 

Ondanks dat hebben de teams van FC Kraggenburg nog geen wedstrijd af hoeven zeggen door een te 

kort aantal spelers. Hier zijn we dan ook erg trots op!  

Het derde elftal staat momenteel derde, het tweede elftal doet mee in de middenmoot en staat 

zesde maar het eerste elftal is helaas de hekkensluiter. Hopelijk pakken zij de aankomende weken 

nog wat punten en krabbelen ze op richting de middenmoot.  

 

De dames, die op vrijdagavond 7 tegen 7 spelen, hebben bijna de grootste selectie. Zij tellen op dit 

moment 18 vrouwen. Dit betekent niet dat zij elke wedstrijdavond met 18 vrouwen afreizen naar de 

wedstrijd. Ook de dames kampen met een aantal geblesseerde, net bevallen of reizende speelsters. 

De resultaten bij de vrouwen zijn nog wat wisselend maar plezier is er zeker en dat is ook wat waard. 
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Speelprogramma tot de winterstop: 

18 nov 19:30 FC Kraggenburg VR 1 in Vollenhove 

 

20 nov 11:00 FC Kraggenburg 3 – Steenwijkerboys 4  

 11:00 FC Kraggenburg 2 – Ruinen 3  

  

27 nov 09:30 SC Emmeloord 6 – FC Kraggenburg 3  

11:00 FC Kraggenburg 2 – FC Oldemarkt 3 

14:00 FC Kraggenburg 1 – Havelte 1  

2 dec 19:30: FC Kraggenburg VR 1 bij SC Emmeloord  

 

4 dec 11:00 FC Kraggenburg 3 – Scheerwolde 2  

10:30  SV Zwolle 2 – FC Kraggenburg 2  

14:00 IJhorst 1 – FC Kraggenburg 1  

 

11 dec  10:00 Zandhuizen 2 – FC Kraggenburg 3 

              11:00 FC Kraggenburg 2 – Ruinerwold 3  

              14:00 FC Kraggenburg 1 – vv Stânfries 1  

 Jaarafsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg wensen wij jullie allemaal ook meteen een fijne, gezellige en sportieve december 

maand! Wie weet tot ziens langs de lijn of op zondag 11 december bij de jaarafsluiting. 
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NIEUWS VAN STEK 

Terugblik Seniorenmiddag  

Op woensdag 26 oktober hebben we een gezellige en zeer muzikale middag gehad. 

Onder leiding van Luc de la Vieter en Jet Huls werd er een Swingende bingo 

gehouden, onder het genot van een hapje en een drankje. De strijd werd gestreden 

tussen vier groepen: want wie kon alle liedjes raden, wist nog de jaartallen of 

andere weetjes? De winnaars gingen naar huis met leuke prijzen, mede mogelijk 

gemaakt door Vershuis, Lantinga en Fruitboerderij Vink. Dank jullie wel! En voor 

volgend jaar? Dan hopen we op een nog grotere opkomst! 

  

Intocht Sinterklaas  

Zaterdag 19 november was het eindelijk weer zo ver. Het was, zoals ieder jaar, weer even spannend 

of de Sint op tijd in Nederland zou aankomen, maar de Sint heeft ook dit jaar zijn weg naar 

Kraggenburg weer gevonden. Om 10 uur zijn wij met zijn allen vertrokken vanaf Saaze voor een 

feestelijke optocht door het dorp, om te eindigen in het Klokhuis voor een ontmoeting met de Sint en 

zijn pieten. Dank voor het enthousiasme, de prachtige tekeningen en andere versiersels uit de 

blauwe Brievenbus en de grote opkomst!  

 

Meet&Eat  

Daarnaast hebben we ook de Sint en zijn pieten weer bereid gevonden om met de basisschool 

kinderen van groep 1 t/m groep 5, lekker op woensdag een patatje te eten bij Van Saaze. De 

Meet&Eat met de Sint staat in de agenda gepland voor woensdag 30 november, vanaf een uurtje of 

12.30u. Opgeven kan via de mail wilma.everts@home.nl of via de app op 06 – 51 72 34 40. 

  

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie, door zovelen zo geliefd. Vorig jaar hebben we natuurlijk het daten met STEK 

gedaan. Via de live stream is er massaal gekeken en de reacties waren dan ook enthousiast. Ondanks 

de toen geldende berperkingen hebben wij toch iets verbindends kunnen neerzetten. Gelukkig 

mogen wij dit jaar de Nieuwjaarsreceptie weer op de ‘ouderwetse’ manier organiseren: gezamenlijk 

in het Klokhuis. Dit vindt plaats op 7 januari 2023: dus hopelijk tot dan allemaal in goede 

gezondheid!  

  

Voor in de agenda. Activiteiten voor de aankomende periode: 

  

Woensdag 30 november Meet & Eat met Sinterklaas 

Zaterdag 7 januari  nieuwjaarsreceptie  

  

Groetjes namens STEK Kraggenburg en tot in.....  

  

Margo Schussler, Joris van Diepen, Matthijs Gaakeer, Luc de La Vieter ,Sylvia Bols, Henriette Huls, 

Wilma van Beekhuizen en Anja Botter 

mailto:wilma.everts@home.nl
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STAMPPOTTEN MAALTIJD IN HET KLOKHUIS 

Voor alle Kraggenburgers op 9 december! 

 

Het is weer zover.  

 

Op vrijdag 9 december om 18.00 uur houden we onze fameuze stamppotten maaltijd. Ons 

kookteam serveert dan de traditionele Hollandse stamppotten: 

• Zuurkool 

• Boerenkool 

• Hutspot 

 

Natuurlijk met de heerlijke rookworst en het zo gewaardeerde toetje. 

We hopen weer vele Kraggenburgers te mogen verwelkomen om elkaar te ontmoeten en te genieten 

van het heerlijke eten.  

 

Het Klokhuis is open vanaf 17.15 uur voor een aperitief.   

Aanvang maaltijd 18.00 uur. 

De kosten zijn € 4,00 per persoon. 

 

Opgave voor woensdag 7 december bij: 

Piet Paauw 0646213112 pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma 0527- 252061 rinsma8317@hetnet.nl 

 

Wij zien u graag op vrijdag 9 december in het Klokhuis. 

 

 

 

LOSWAL KRAGGENBURG ONDERGAAT EEN METAMORFOSE 

Op 13 mei jl. onthulde voormalig wethouder Uitdewilligen het bord nabij de loswal als start voor de 

uitvoering van de verschillende projectonderdelen. Nu vijf maanden later beginnen de contouren van 

“de Boulevard Leemkade” al duidelijk zichtbaar te worden. 

En niet alleen op de loswal zelf wordt hard gewerkt, heel veel (vrijwilligers) uren zijn ook al gestoken 

in de ‘eigen’ Kraggenburgse projecten. Zoals eerder is gemeld bestaat het totale project naast het 

opknappen van het industrieterrein en het verfraaien van de loswal, uit nog vier projectonderdelen, 

te weten het nieuwe ijsclubgebouw met aanpassing ijsbaan, de botenhelling, een mountainbike- en 

wandelroute in het bos met goede bewegwijzering en het geschikt maken van de bietenbrug als een  

sociale ontmoetingsplaats.   

Om de woorden van Marian Uitdewilligen, uitgesproken bij de startbijeenkomst, te herhalen: 

Hopelijk is Kraggenburg eind 2022// begin 2023 dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, het 

Leadergeld en de brede steun van de gemeente een aantrekkelijke recreatieplek rijker’. 

 

IJsclub 

Voor de ijsclub Klein Cortina is dit project wel het meest rigoureus. Het oude clubgebouwtje is 

gesloopt en afgevoerd, het voorste gedeelte van de ijsbaan is met grond verhoogd, waardoor er 

minder water op gezet hoeft te worden om daar een ijsvloer te realiseren. Het dijkje langs de 

Leemvaart is aangevuld met grond zodat er een wandelroute over kan. Tenslotte wordt naast een 

mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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ruime bijdrage van de ijsclub en heel veel vrijwilligers uren, de entree naar en de nieuwbouw van het 

clubhuis gerealiseerd. De ijsclub hoopt dat voor het schaatsseizoen de belangrijkste onderdelen 

afgerond zijn. 

 

Bietenbrug 

De bietenbrug heeft inmiddels al een metamorfose ondergaan. Eerst is het ontdaan van de 

weelderige begroeiing, daarna is de brug zelf gerepareerd en tenslotte zijn als bescherming langs de 

randen ijzeren platen als balustrade bevestigd met een toepasselijke tekst luidend: Het geluid van 

vallende suikerbieten en graankorrels. Door boeren geoogst. Door schippers vervoerd over water. Op 

deze plek. Stil staan in gedachten. Uitkijkpunt van herinnering.  

Met het plaatsen van een bankje en een lantaarn is dit projectonderdeel klaar. Eind dit jaar zal er nog 

fors gesnoeid en/of gezaagd worden om een doorkijk naar de ijsbaan te realiseren.  

 

Botenhelling 

In samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland is naast de bietenbrug een botenhelling 

gerealiseerd. Deze kan gebruikt worden voor recreanten met kano’s en roeiboten/sloepen, waardoor 

er weer een extra recreatieve activiteit mogelijk wordt gemaakt. 

 

Bebording en routes in het bos 

Natuurmonumenten gaat ervoor zorgen dat de entree naar het bos beter toegankelijk wordt. Tevens 

zullen door bebording de routes in het bos beter worden aangegeven. Met behulp van vrijwilligers 

wordt onderzocht of er nog aanvullende wandel- en/of mountainbike routes aangelegd kunnen 

worden, waarbij in ieder geval de aan te leggen wandelroute over het dijkje langs de ijsbaan 

aangesloten zal worden op de routes in het bos.  

 

Loswal en industrieterrein 

De gemeente staat aan de lat voor het aanpassen en verfraaien van de Loswal en het opknappen van 

het achterliggende industrieterrein. De voormalige Loswal wordt met hagen, bomen en verlichting 

verfraaid en krijgt zo een volledige metamorfose. Ook het achterliggende bedrijventerrein 

wordt aangepakt. Door het toevoegen van extra plantsoen en bomen krijgt het een prettigere 

aanblik en beleving. 

 

 

 

KERSTSTUKJES BIJ MIEP POTTERS TE KOOP 

 

 

 

 

Miep gaat dit jaar weer prachtige kerststukjes maken  

deze zijn te koop aan Voorstraat 10! 
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KERSTKLAVERJASSEN IN HET KLOKHUIS  

Op 30 december organiseren we weer onze 

traditionele Kerstklaverjasavond om het open 

Kampioenschap van Kraggenburg. Alle 

Kraggenburgers, oud-Kraggenburgers en 

introducees zijn van harte welkom! 

 

Het Klokhuis is vanaf 19.00 uur open voor de 

inschrijving. Het inleggeld is € 5,00  

(inclusief 1 kop koffie en oudejaarslekkernijen). 

Om 19.30 uur begint het klaverjassen. We spelen totaal 3 rondjes en hebben een aantal mooie 

prijzen voor de toppers van de avond. Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers vragen wij 

u zich op te geven bij:  

 

Molle Stuiver 06-23058134 molle_stuiver@hotmail.com  

Of Erna Balk 06-23864785 erna.balk@gmail.com  

 

 

 

HEB JIJ JE TEAM AL SAMENGESTELD VOOR DE DORPSQUIZ? 

Nog ruim een maand en dan is het zover: dan gaan we echt van start met de tweede Grote Dorpsquiz 

van Kraggenburg. De vorige editie was een groot succes en de afgelopen maanden hebben we de 

eerste aanmeldingen alweer binnengekregen. En wellicht ben jij ook al druk met het samenstellen 

van je team. 

 

Het ideale team is een zeer divers team: mensen van verschillende leeftijden, verschillende 

achtergronden, mensen die hier al lang wonen en mensen die hier zich zojuist gevestigd hebben. 

Samen krijg je het meeste voor elkaar, want onze vragen en opdrachten zijn ook heel divers. 

 

Een team van minimaal 6 mensen moet in staat zijn om binnen de tijd de vragen te beantwoorden en 

de opdrachten uit te voeren. Meld je uiterlijk 15 december aan via 

dorpsquizkraggenburg@gmail.com. We willen graag weten wat de naam van je team is en uit 

hoeveel leden jouw team ongeveer bestaat. Op woensdag 28 december om 17.00 uur mogen alle 

teams het quizboek ophalen bij Van Saaze (kosten: 25 euro per team, cash betalen). Dezelfde avond 

om 21.00 uur word je, met je hele team, weer bij Van Saaze verwacht met het vragenboek om de 

oplossingen weer inleveren. We maken er dan nog een gezellige avond van. 

 

Op zaterdag 14 januari zullen we de uitslag bekend maken. Dan wordt iedereen om 20.00 uur weer 

uitgenodigd om bij Van Saaze de prijsuitreiking bij te wonen.  

 

Commissie Dorpsquiz 2022: Annemieke Janse, Harrie Veldhuis, Pieter van der Veen, Yvonne de 

Hamer, Jan van de Graaff, Freerk Jan de Haan en Erna Balk 

 

dorpsquizkraggenburg@gmail.com 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
mailto:erna.balk@gmail.com
mailto:dorpsquizkraggenburg@gmail.com
mailto:dorpsquizkraggenburg@gmail.com
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NOP IN ACTIE VOOR MISSIE 538 VOOR PRINSES MAXIMA CENTRUM 

Vanuit Kraggenburg en Ens hebben wij een actie opgezet: NOP in actie voor Missie 538 voor de 

Prinses Maxima Foundation. 
 

In de week van 19-23 december stelt Missie 538 alles in het werk om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor de Prinses Maxima Foundation. En daar doen wij graag aan mee. Zeker omdat veel 

mensen, helaas, in hun kennissenkring, familie of eigen gezin wel te maken hebben gehad met een 

kind met kanker. De dochter van vrienden van ons heeft een hersentumor en verblijft door de vele 

chemo veel in het Prinses Maxima Centrum. 
 

Met deze benefietactie: Voor kinderen, tegen kanker, hopen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen 

voor de Prinses Maxima Foundation. Het Prinses Máxima Centrum behandelt ieder kind met kanker 

in Nederland. Er is veel geld nodig voor onderzoek en innovatieve behandelingen, maar ook in 

voorzieningen die onmisbaar zijn voor het welzijn van het kind en gezin. De Foundation draagt bij aan 

alle essentiële extra voorzieningen voor kind en gezin in het Máxima, die niet door de 

zorgverzekeraar worden vergoed en aan noodzakelijk onderzoek om ervoor te zorgen dat onze 

kinderen kunnen blijven dromen.  
 

Om kinderen te laten dromen, zijn zij afhankelijk van donaties. Want hoe meer financiële steun het 

Máxima ontvangt, hoe meer nieuwe perspectieven op genezing onze zorgprofessionals en 

onderzoekers samen kunnen ontwikkelen. Elk jaar krijgen zo’n 600 kinderen in Nederland kanker. 

75% van deze kinderen geneest, 25% overlijdt. Dat zijn jaarlijks 150 kinderen te veel. 
 

Deze actie wordt polder-breed uitgezet en wij schrijven diverse verenigingen, scholen, bedrijven en 

gemeente Noordoostpolder aan om te doneren of een kavel in te brengen voor een veiling. Naast 

losse acties op bijvoorbeeld de kerstmarkt in Kraggenburg en Ens, houden wij op zondag 18 

december een benefietmiddag in Hotel Van Saaze in Kraggenburg, met een veiling, andere 

activiteiten en muziek. Hier vind je de actiepagina: 
 

https://www.maximaalinactie.nl/actie/wilma-van-beekhuizen 
 

Hoe mooi zou het zijn als jullie dit initiatief ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van 

een donatie of een kavel in te brengen voor de veiling die wij houden op 18 december in Hotel Van 

Saaze. Kun je niet op 18 december aanwezig zijn? Doneer dan via onderstaande QR-code. 
 

Reactie of het inbrengen van een kavel kan worden gegeven via 

nopinactievoormissie538@gmail.com. Dan nemen wij contact met jullie op. Voor vragen kun je 

ook contact opnemen met Wilma van Beekhuizen, bereikbaar op 06-51 72 34 40 
 

Laten we er samen de schouders onder zetten! En volg ons op Facebook: 

https://www.facebook.com/nopinactievoormissie538 

 

Namens de actiecommissie, 

Wilma van Beekhuizen 

Wil je doneren? Bedankt! 
 

 

mailto:nopinactievoormissie538@gmail.com
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Ingrediënten: 

1 Avocado 

1 Paprika 

1 Rode ui 

Creme fraiche (125 gram) 

Sweet Chilisaus 

Gerookte kipfiletreepjes 

Rol vers bladerdeeg 

Geraspte kaas 

Eventueel nachochips 
 
 

 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het bladerdeeg uit op een bakplaat. 

2. Snij de ui, paprika en avocado in kleine stukjes. 

3. Meng de creme fraiche met 2 of 3 eetlepels sweet chilisaus. Smeer het bladerdeeg in met dit 

creme fraiche mengsel. 

4. Verdeel de paprika, ui en gerookte kipfiletreepjes over het bladerdeeg. Als extra kun je een 

handje nachochips toevoegen. Strooi de geraspte kaas erover. 

5. Bak de plaattaart in ongeveer 20 minuten (kijk ook op de verpakking van het bladerdeeg), tot 

het deeg goudbruin is. 

6. Nadat de plaattaart klaar is, verdeel je de avocado stukjes erover. Serveer de plaattaart met 

nog wat extra Sweet chilisaus. 

 

 

Ik geef de pollepel door aan Ellen Wermink! 

Esmee van Dun 

Recept: Mexicaanse plaattaart 
Voor 2/3 personen 
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Ouderensoos  

“Jongeren van Vroeger”  

Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. (0527) – 25 29 33  

 

  

Kraggenburg, november 2022 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een KERSTBIJEENKOMST, die gehouden wordt voor alle 55-plussers van 

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

 

Dit samenzijn wordt gehouden op woensdag 21 december 2022 om 11.00 uur in het Klokhuis. 

 

Het kerstverhaal zal dit jaar verteld worden door Ineke Winkler. 

Gedichten zullen worden voorgedragen door Wietse Siebenga en het muzikaal gedeelte wordt 

verzorgd door Wim van Pelt en Anette van Dongen. 

     

De kerstbijeenkomst zal beginnen met koffie, thee en iets lekkers en een openingswoord door de 

voorzitter. 

 

Om 12.30 uur zal gestart worden met een gezamenlijke feestelijke kerstlunch. 

 

Voor leden van de soos is de kerstmiddag gratis. Niet leden betalen € 10,00 incl. koffie, thee, een 

drankje en de lunch. 

 

Opgave graag uiterlijk 14 december 2022 via onderstaande invulstrook tijdens de soos op 

woensdagmiddag of telefonisch bij de bestuursleden Piet Koster 25 25 65 of Sietske Huizing 25 28 51. 

 

Vervoersproblemen?  

Even een telefoontje naar Piet Koster 25 25 65 of naar Gina Speets 25 81 82. 

 

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

 

       Het Bestuur. 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren uiterlijk 14 december 2022      

 

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

 

Straat en huisnummer …………………………………….komt met één/twee personen. 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 

 
 

Afscheid Marijke de Vries 

Op 11 september hebben we afscheid genomen van onze kerkelijk werker 

Marijke de Vries. Ze is 2 jaar bij ons in dienst geweest voor 1 dag per week. 

En in die tijd heeft ze niet stil gezeten. Er zijn vele bezoekjes afgelegd en ze 

heeft ook samen met de Rooms-Katholieke pastor mensen ontmoet en 

koffie gedronken op het ontmoetingsbankje in ons dorp. Marijke gaat 

werken in Heerenveen. Wij zullen haar kenmerkende enthousiasme, betrokkenheid en grote inzet 

erg gaan missen.  

 

Het betekent ook dat we momenteel geen kerkelijk werker hebben en dat we terugvallen op onze 

eigen leden voor het omzien naar elkaar. En dat blijven we ook doen. We sturen een kaartje naar 

mensen die wat te vieren hebben of die een steuntje kunnen gebruiken, we blijven doorgaan met 

Land van Verwondering en we doen onderling veel bezoekwerk. We houden onze ogen en oren open 

voor onze leden en het dorp. Er is een team geformeerd dat het aanspreekpunt is om de contacten 

onderling te houden en vooralsnog loopt dat goed.  

 

We hebben besloten dat er een opvolger moet komen voor Marijke. Ook Marknesse en Luttelgeest 

zijn op zoek zijn naar een nieuwe kerkelijk werker en met hen trekken we samen op, zodat we een 

bijna volledige baan kunnen aanbieden (4 dagen/week). We verwachten dat we in de loop van 2023 

hiervoor iemand gevonden hebben.  

 

Informatie over onze kerk 
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt om de 2 weken. Stuur dan een mailtje 

naar: contact@pknkraggenburg.nl 

 

Kerk open - Voedselbank inzameling  -  Kleding inzameling 

Elke laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 18 tot 19 uur. Iedereen is welkom om een 

kaarsje te branden, tot rust te komen, even een praatje te maken. 

Maar ook kunnen er dan boodschappen voor de Voedselbank en tweedehands kleding gebracht 

worden voor de Stichting ISEE, Ethiopië. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Schoenendoos actie 

Ook dit jaar heeft onze gemeente weer de schoenendoos actie gehouden. Er zijn vele schoenendozen 

versierd en daarna gevuld met allerlei mooie spulletjes voor kinderen die arm zijn. 

Deze cadeau-schoenendozen zijn op een verzamelpunt ingeleverd en worden vandaar gebracht naar 

kinderen in Zuid-Afrika, Oost-Europa en naar de vluchtelingenkampen. 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar: herdenking overledenen 

Afgelopen 20 november hebben we samen de laatste zondag van het kerkelijk jaar mogen vieren. 

Traditiegetrouw herdenken we in deze dienst de overledenen van het afgelopen jaar uit onze 

kerkelijke gemeenschap, uit de parochie en uit ons dorp. Ook steken we een kaars aan en denken we 

aan al onze dierbaren die we missen. We zijn dankbaar dat we dit ook dit jaar weer samen mochten 

doen. 

mailto:contact@pknkraggenburg.nl
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Kerst in de kerk 

Wij willen u van harte uitnodigen om een kerstviering mee te maken in onze kerk. Er is een 

programma voor de kleinsten t/m de oudsten in ons dorp. Zie hiervoor de poster in deze Uitkijk 
 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

dag datum tijd bijzonderheid voorganger 

zo 27-nov 10.00 1e advent Dhr. K. de Lange 

za 28-nov 18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 4 dec 10.00 2e advent, avondmaal Ds. S. vd Zee 

zo 11-dec 10.00 3e advent Mw. H. Schotanus 

zo 18-dec 10.00 4e advent Ds. G. Labooy 

za  24-dec 
19.00 

21.30 

Kindje in de kribbe 

Kerstavond 

Voor kinderen t/m groep 4 

Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 25-dec 10.00 1e Kerstdag Mw. M. de Vries 

Zo 1-jan 10.00 Nieuwjaar; Morgengebed en koffiedrinken 

zo 8-jan 10.00  Ds. A. Palland 

zo 15-jan 10.00 Avondmaal Ds. W. Kok 

Zo 22-jan 10.00  Mw. Ds. G. Feddes 

Za 28-jan 18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 29-jan 10.00  Ds. E. van Veen 

 
 

 

TONEELVERENIGING SINT GENESIUS 

Sint Genesius heeft op 18 en 19 november twee uitverkochte opvoeringen van het toneelstuk Back 

to the sixties gehad. Het was fantastisch om zoveel enthousiaste mensen in de zaal te zien en we zijn 

heel blij dat we weer op de planken bij Hotel van Saaze konden staan. 

 

Na dit succes hebben we al weer een nieuw stuk in voorbereiding. Dit keer gaat Ineke Winkler een 

komische thriller regisseren. Het stuk heet De ultieme vermageringskuur: “Er zijn verschillende dames 

te gast in het Wellnesscentrum van mevr. Boersma. Deze dames nemen deel aan een fantastische 

kuur. Maar of het zo is zoals de dames zich hadden voorgesteld? 

De aanwezige arts is een beetje eigenaardig, de onbeholpen tuinman loopt te pas en te onpas binnen, 

de eigenaresse is nogal streng en de personal trainer is wel heel erg charmant. Gelukkig is de nieuwe 

schoonheidsspecialiste wel aardig”. 

 

De uitvoering staat gepland voor vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2023. Noteer dit maar alvast in 

de agenda, want de bovengenoemde ingrediënten beloven veel goeds. 

 

Sint Genesius 70 jaar oud…. 

Omdat Sint Genesius in 2023 70 jaar bestaat, willen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. Over 

het hoe, wat en waar gaat het bestuur zich de komende maanden buigen, we houden jullie natuurlijk 

via De Uitkijk op de hoogte. 
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BRIDGE INTRODUCTIE LESSEN 

 
De Bridgeclub Het Klokhuis bestaat al meer dan 8 jaar en telt 40 leden. Wekelijks spelen de leden op 

maandagmorgen en donderdagavond met veel plezier in het Klokhuis. 

 

Bridge wordt vaak gezien als een elitaire sport die moeilijk te leren is. 

 

Niets is echter minder waar. Bridge is een spel voor iedereen. Je traint je geheugen, je komt in 

contact met verschillende dorpsgenoten en het is een gezellig spel. 

 

Wil je  weten wat bridge inhoudt en hoe het gespeeld wordt, dan ligt hier je kans. Je hoeft geen 

ervaren kaarter te zijn om mee te doen. 

 

Onze ervaren bridger Jan van de Graaff geeft in januari 2 introductie lessen op dinsdagavond 9 en 

dinsdagavond 16 januari. Hierbij zal hij de beginselen van het bridge uitleggen en ook bridge met u 

gaan spelen. De deelname aan deze lessen is geheel vrijblijvend en kost u niets. 

 

Schroom dus niet en meld je aan om deel te nemen. Er gaat een wereld voor je open. 

Je kunt je opgeven bij: 

 
Jan van de Graaff 0527-252319 cenjvandegraaff@planet.nl 

Piet Paauw  06-46213112 pjmpaauw@gmail.com 

 

 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijkkraggenburg@gmail.com 

➔ of Leemringweg 26 
 

 

 

 

 

mailto:cenjvandegraaff@planet.nl
mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:uitkijkkraggenburg@gmail.com
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Op 11 november 2022 vond onze jaarvergadering plaats. We blikten terug op ons afgelopen 

carnavalsseizoen, waarbij we onder leiding van Prins Hammertime eindelijk weer echt carnaval 

hebben kunnen vieren. Ook namen Jeroen Paauw en Jordy van der Ploeg afscheid van onze leeuwen 

troep. Mannen, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. We gaan jullie enthousiasme, ideeën, 

flauwe grappen en het stagediven enorm missen! 

 

Na het afscheid werd ook plaatsgemaakt voor twee nieuwe raadsleden. Welkom bij de troep Chris 

van Vilsteren en Jesper Oosterwijk.  

 

Er staat ons een seizoen te wachten met veel verandering. Feest op een nieuwe locatie, activiteiten 

in een nieuw jasje en een andere planning voor ons carnavalsweekend.  

 

10 December zullen wij weer kerstbomen gaan verkopen. De kerstbomenverkoop start om 10:00 

uur. Wees er snel bij, want voorgaande jaren gingen ze hard de deur uit! 

 

Op 10 december is jong en oud vanaf 16:00 uur uitgenodigd op ons Midwinterfeest. We steken onze 

kerstmarkt in een nieuw jasje en toveren dit om tot een gezellige kerstborrel. Met behoud van de 

sfeer van onze kerstmarkt, verhuizen wij naar een andere locatie. Het Midwinterfeest zal nu 

plaatsvinden op het plein achter het Hoekje. De borrel zal duren tot 21:00 uur. 

 

11 Februari 2023 staat ons Gezwam rond de Dam op de planning. Een spannend jaar voor ons 

succesvolle evenement. We verhuizen van Van Saaze naar het Klokhuis, waarbij we uitbouwen met 

een tent en het evenement anders zullen aankleden. We hopen dat het ook op een nieuwe locatie 

net zo’n succes zal zijn als jullie van ons gewend zijn! 

 

Van 17 tot 21 februari 2023 is het Carnavalsweekend. Ook dit weekend gaan wij anders inrichten. 

Het Groot Carnaval zal aansluitend aan onze spelactiviteit plaatsvinden op de vrijdagavond. Op 

zaterdag houden wij ons familiecarnaval. Verdere informatie is t.z.t. te vinden in ons boekje en op 

onze socials! 

 

Wij kijken enorm uit naar dit nieuwe seizoen. Het zal voor ons allemaal wennen en aanpoten zijn, 

maar met zijn allen zetten wij de schouders eronder en gaan we er samen wat moois van maken! 

 

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

De Zotte Leeuwkes 
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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 € 15,00 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 

 

 

 

 

 

 
Foto: Klaas Eissens, 2022 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

30 december Kerstklaverjastoernooi 

De afgelopen jaren gooide corona roet in het eten, maar nu kan het hopelijk weer: de dag voor 

oudejaarsavond organiseert het Klokhuis weer een ouderwets Klaverjastoernooi. Het wordt weer 

een mooie avond die om 19.30 uur begint (inloop 19.00 uur). Aan het einde van de avond zal 

duidelijk zijn wie de nieuw klaverjaskampioen van Kraggenburg wordt. Alle Kraggenburgers, oud-

Kraggenburgers en introducees zijn van harte welkom. Inleg 5 euro. Graag aanmelden bij 

molle_stuiver@hotmail.com of erna.balk@gmail.com.  

 

Klussendag 

Op 15 oktober hebben we met een aantal vrijwilligers weer een paar flinke klussen opgeknapt in ons 

dorpshuis: de bestrating tussen de Jeu de Boulesbaan en ons gebouw is met vereende krachten weer 

opnieuw gelegd en ziet er nu weer netjes uit. Verder hebben we nieuwe tapijttegels op het podium 

gelegd, want dat zag er eerlijk gezegd niet meer uit. Ook de kasten hebben weer een sopbeurt 

gekregen, dus bij deze wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken, inclusief Molle en Ria die de 

lunch verzorgden. 

 

Grote opkomst bij veel activiteiten 

De afgelopen weken hebben we veel leuke activiteiten gehad in ons dorpshuis: ruim 50 mensen 

kwamen af op de modeshow, bijna 30 namen deel aan de workshop over ademwerk, zo’n 35 mensen 

genoten van de gezamenlijke maaltijd en maar liefst 60 Kraggenburgers kwam af op de filmavond 

van Arthur de Bruin. En op het moment dat u dit leest, is ook Sinterklaas weer onthaald door vele 

kinderen met (groot)ouders. Verder zijn er de komende maanden weer veel leuke activiteiten in ons 

dorpshuis: naast het Klaverjastoernooi worden er op 9 december stamppotten gekookt en de 

nieuwjaarsreceptie staat op het programma op 7 januari. We hopen je binnenkort bij ons te zien! 

 

Erna Balk, 

Voorzitter 

 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijkkraggenburg@gmail.com 

➔ of Leemringweg 26 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
mailto:erna.balk@gmail.com
mailto:uitkijkkraggenburg@gmail.com
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 
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AANVRAGEN HULP EN 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: www.zorggroep-onl.nl 

 

Opbouwwerk Carrefour  

Voor Kraggenburg maakt Schuscha Huisman als opbouwwerker deel uit van het gebiedsteam voor de 

dorpen. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend. 

E-mail:   schuscha.huisman@carrefour.nu 

Telefoonnummer: 06-83527861 

U kunt ook mailen of bellen naar het kantoor van Carrefour:  

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

E-mail:   info@carrefour.nu 

Telefoonnummer: 0527-630000 

 

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 jezelf even niet lukt. 

E-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl 

Telefoonummer: 0527-633911 

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

 

COLOFON  

 

Redactie:    Yvonne de Hamer   

     Inge van Dijk-Westenbrink  

     Vanessa Verbeek 

Penningmeester:   Pieter van der Veen 

Advertenties:    Maarten Batterink en Julia Huizinga 

Typewerk:    Ellen Nieuwenhuizen 

Lay-out advertenties:   Angela Goossens 

Drukwerk:    Multicopy Emmeloord 

Bezorging Kraggenburg:  Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg:  Johan Tadema 
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