


STUKJE VAN DE REDACTIE 

Carnaval heeft onze gelederen bijna verlaten; we hoesten en proesten nog een beetje na….. 

Ondertussen is het alweer bijna tijd voor de jaarvergadering van Dorpsbelang. Wat inhoudt dat in 

deze Uitkijk alle stukken staan gepubliceerd. Pak dat biertje er dus maar weer bij, er is genoeg te 

lezen. Verder is het relatief rustig gebleven, alle ouders hebben een extra week “vakantie” gehad 

met hun kinderen tijdens de schoolsluiting door corona, maar gelukkig staan er vanaf nu weer leuke 

activiteiten op de agenda.  

 

Vorige editie had onze keukenPRINS Gerben de Hamer een heerlijk recept met jullie gedeeld. Ik heb 

hem zelf ook gemaakt en ik kan je vertellen dat het goed gesmaakt heeft (als zelfs de kinderen hun 

bord leegeten, zonder oorlog aan tafel, dan is het geslaagd)! We hadden ook nog een leuke reactie 

gekregen van Sanne Barendregt: ”Een heerlijk recept wat we zeker nog eens vaker zullen gaan 

maken. Goed bedacht Prins! Wij zijn benieuwd naar het volgende recept! Groetjes Sanne, Gert-Jan 

en Tess.” Deze week allemaal de keuken in om het nieuwe recept van Harold van Beekhuizen te 

maken: Patatje Stoofvlees. Wij wensen jullie veel kookplezier       

 

Inleverdata advertenties en tekst voor de Uitkijk 

Advertenties aanleveren Tekst aanleveren Verschijningsdatum 

 10 april 20 april 

5 juni 12 juni 22 juni 

 18 september 28 september 

 13 november 23 november 
Tekst graag aanleveren in Word bestand en advertenties in PDF, deze sturen naar uitkijkkraggenburg@gmail.com 
 

Activiteiten  

KALENDER 

    

    
 

2 Dorpsbelang – Beste dorpsgenoten 22 Boswachtersnieuws 

3 Dorpsbelang – Uitnodiging alg. ledenvergadering 23 Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

4 Dorpsbelang – Notulen alg. ledenvergadering 26 Kunst op de Fladderiep 

8 Dorpsbelang – Secretarieel jaarverslag 2021 27 Theaterdiner 

14 Dorpsbelang – Vrijwilligers verzekering  Schuurwandeling-deurcollecte  

15 Dorpsbelang – Woningbehoefte enquête 28 Avond4daagse 

20 2de paasdag Kuinderbos 29 Aan tafel bij… Harold van Beekhuizen 

21 Nieuws van Stek 30 Pasen in de kerk 

 Jeu d’Op speelt ‘De dochters van de bloemist’  32 Aanvragen hulp en zorg 

Maart 

25 

Algemene Ledenvergadering 

Dorpsbelang 

 

 

Maart 

25+26 

Theater Diner 

Hotel van Saaze + St. Genesius 

April 

5 

Avond4daagse 

Be-Fair 

 

 

April 

9 

De dochters van de bloemist 

Jeu d’Op 

mailto:uitkijkkraggenburg@gmail.com
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Secretariaat: Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg 

E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  

Beste dorpsgenoten, 

 

Voor deze keer heb ik de ‘pen’ doorgekregen van Krijn, om een stukje te schrijven voor de Uitkijk. 

Even tijd om voor te stellen dus! Mijn naam is Linde van der Burgh en ook ik ben dus bestuurslid van 

Dorpsbelang, nu bijna een jaar. Ik woon nu al weer een jaar of 8 aan de Noordermeent in ons mooie 

dorp. We kwamen hier met z’n tweeën, maar zijn inmiddels met z’n vieren, nog gezelliger. En in het 

dagelijks leven werk ik met veel plezier als terreinbeheerder bij een natuurorganisatie (ons 

provinciale landschap) in Lelystad.  

 

Na een periode met veel regen en met als klap op de vuurpijl een aantal fikse stormen achter elkaar, 

lijkt het weer nu om te slaan. En volgens mij is iedereen daar wel aan toe! Op het moment dat ik dit 

schrijf, zijn de dagen en vooruitzichten vooral zonnig, staan de sneeuwklokjes en krokussen volop in 

bloei, komen de eerste narcissen voorzichtig uit hun knop en zijn de eerste hommels en vlinders al 

weer gesignaleerd. Bijna lente!  

 

Net zo zonnig is het feit dat er weer veel meer kan en mag. De corona pandemie lijkt op zijn retour 

en we gaan weer langzaam terug naar normaal. Na een zeer geslaagd digitaal Gezwam op de Dam 

kon er carnaval gevierd worden in het Klokhuis. Als Dorpsbelang mochten we ook weer live 

vergaderen en verschillende sporten mochten ook weer van start. Als ouders mogen we de school 

weer in om de kinderen naar de klassen te brengen of om ze op te halen bij de BSO. 

 

Nog iets wat weer mag in het echt, in het Klokhuis, is de Jaarvergadering van Dorpsbelang op 25 

maart. We zien jullie daar graag! Verderop in deze Uitkijk vinden jullie de uitnodiging hiervoor, maar 

ook ons jaarverslag van 2021. Hierin kunnen jullie lezen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig 

hebben gehouden, wat er is gelukt (en wat niet) en waar het kan geven we vast een vooruitblik naar 

wat er nog komen gaat.  

 

En ik wil graag nog even van deze gelegenheid gebruik maken om jullie twee dingen te vragen… 

Allereerst, in deze Uitkijk staat een enquête om te onderzoeken aan wat voor soort woningen 

Kraggenburgers behoefte hebben in Kraggenburg. Zouden jullie hiermee willen helpen?  

 

De tweede vraag gaat over heel iets anders: als Dorpsbelang vinden wij het belangrijk om naar elkaar 

om te zien. Daarom bezorgen we een kaartje of een bloemetje als iemand dat nodig heeft, 

bijvoorbeeld bij ziekte of een (zware) operatie. Mocht je iemand weten die dit wel kan gebruiken: 

meldt het ons! 

 

Linde van der Burgh 

Dorpsbelang Kraggenburg 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 26 maart 2021 * 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Jaarverslag secretaris over 2021 * 

6. Jaarverslag penningmeester over 2021 ** 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Begroting 2022 ** en vaststellen contributie 

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

10. Bestuursverkiezing  

Krijn de Hamer en Harmen Scholtalbers zijn aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn. 

Deborah van Loon is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Tanja Bijlsma heeft aangeboden de 

functie secretaris op zich te nemen.  

Voor de ontstane vacature stellen wij voor: Klaas de Jong. 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. Lopende projecten 

12. Afsluiting 

13. Pauze 

14. Gastspreker 

Dhr. R. de Visser van Bureau Vista komt als gastspreker namens gemeente Noordoostpolder e.e.a. 

vertellen over de gebiedsvisie Waterloopbos – Voorsterbos en het gebied rond het NLR. 

 

*  De notulen van de ALV van vorig jaar en het secretarieel jaarverslag zijn in de uitkijk van Maart 

gepubliceerd, en tevens op kraggenburg.nl → Dorpsbelang → (jaar)vergaderingen. 

** De financiële stukken zijn ter inzage beschikbaar tijdens de jaarvergadering. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, d.d. vrijdag 26 maart 2021 
 
1. Opening 

André Verwer, de voorzitter, heet iedereen welkom op onze eerste online jaarvergadering (via 
Zoom). Een bijzonder welkom voor: Atalja Visser (Carrefour), Marian Uitdewilligen (wethouder), 
Klaas Jan Loosman (IGW), Jozé Deen (PU),  Esther van ’t Ende (Wijkbeheer), Theo Groen (CDA), 
Hendrik Jan Lambrechtse (CU/SGP). 
Afwezig met kennisgeving waren: Francien Vriend (wijkconsulent Mercatus), Jan Huizingh 
(Wijkagent) en Kees de Jongh (Dorpsbelang Marknesse). 
Aanwezig: +/- 27 huishoudens en 8 bestuursleden van Dorpsbelang, dit zijn ongeveer 41 mensen, 
vanwege online uitvoering van de vergadering is er geen aanwezigenlijst getekend. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 25 sept 2020 
Besproken, vastgesteld en goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 

• Aan de Zwolse Vaart is de Provincie natuurlijke oevers aan het creëren, dit is een onder 
water gelopen talud voor de natuur, deze zal lopen van Camping de Voorst tot aan de sluis 
naar Vollenhove. 

• Eens in de vier jaar worden de paden in het Voorsterbos wat ruiger gesnoeid. Als het een 
aantal weken warm genoeg is dan gaan ze de paden herstellen. 

• “Hoe zit het met de toegankelijkheid van het pontje voor mindervaliden?” De helling naar het 
pontje is steiler gemaakt, hij is daardoor moeizaam/niet zelfstandig te betreden en bedienen 
door mindervaliden. We hebben ergens op moeten bezuinigen. De voorzitter kaart nog aan 
dat mindervaliden toch vaak met begeleiding op pad gaan, dus dat ze dan prima van het 
pontje gebruik kunnen maken. 

• Er was een verzoek binnengekomen tot restauratie van het oude sintelpad (in het 
Voorsterbos) waar veel gaten in zitten, vooral voor mindervaliden e.d. Hier is al eens eerder 
over gesproken, maar i.v.m. die oude asfalt laag, is het zeer complex om hieraan te gaan 
beginnen. Het heeft de aandacht, maar waarschijnlijk zal er door Natuurmonumenten geen 
actie ondernomen worden op korte termijn. André zal namens Dorpsbelang dit nogmaals 
aankaarten bij Natuurmonumenten. 
 

4. Mededelingen: 
o Wonen 

Met gemeente gesproken over woonperspectief van de komende 5 jaar. Wij hebben 
aangegeven in Kraggenburg Zuid rustig aan te willen doorbouwen. Fase 1a is allemaal onder 
optie. Met de gemeente is gesproken over het bouwrijp maken van fase 1b. Daar wordt 
komende zomer mee begonnen. Ontsluiting komt aan de Pioniersstraat. Voor fase 2, zou nog 
een bestemmingswijziging gerealiseerd moeten worden. 

o Projectgroep: het Pontje en de Loswal. 
Het pontje: 
Vroeger was er sprake van een brug, later werd dit een pontje. Bij Arcadis werd om begroting 
gevraagd, naar aanleiding daarvan subsidie aangevraagd. Daarna meerdere offertes 
aangevraagd, toen bleek dat de bedragen veel hoger lagen. Wij wilden elektrisch en 
rolstoeltoegankelijk.  
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Daarvoor kwamen we tientallen duizenden euro’s tekort. Vele uiteenlopende opties 
overwogen, maar bleef te duur. Met aannemer De Jonge uit Sint Jansklooster en Matthijssen 
Noordeloos plannen kunnen maken welke wel binnen de marges passen. Een aanmeerklep 
voorkomt dat de wal diep ingegraven moet worden. Van de Provincie Flevoland mogen we 
niet meer dan een halve meter uitsteken in de vaart, dus dit gaf daar weer problemen. Voor 
nu lijkt het erop dat het pontje in de zomer van 2021 wordt opgeleverd. 
De Loswal: 
De Loswal is een project met vele onderdelen: het opknappen en verfraaien van de Loswal, 
opknappen van de bietenbrug en het creëren van een zitje, opknappen en vernieuwen van 
de ijsbaan, wandelroutes maken, het bouwen van een botenhelling aan de Loswal. Vorig jaar 
is er vervuiling in de Loswal geconstateerd, dit heeft veel vertraging opgeleverd. Dit project 
pakken we samen met de gemeente NOP aan, zodat dit ons BTW scheelt, en hiermee krijgen 
we een projectleider vanuit de gemeente aangesteld. Er is met de bewoners gesproken en 
hun wensen worden in de plannen meegenomen. De gemeente heeft recentelijk een 
projectleider aangesteld, dus hij gaat binnenkort leadersubsidie aanvragen. Dit wordt de 
tweede helft van dit jaar aangepakt. 

o Urnenmuur 
Allereerst is er geïnventariseerd of er vraag is naar een urnenmuur. Daarna is er een inspraak 
en meedenkgroep gevormd. Zelf hebben we een inventarisatietocht gedaan, om in persona 
diverse muren te bekijken en vergelijken. 
Kers is gevraagd een voorontwerp + begroting te maken, dit zou € 33.000,- zijn. Natuurlijk 
zullen er nog meerdere offertes opgevraagd worden en zal onderzocht worden waar op te 
bezuinigen valt. 
Vorige week met gemeente gesproken en we krijgen € 5.000,- vergoeding hiervoor, evenals 
andere dorpen in de NOP welke nog geen urnenmuur hebben en eentje willen realiseren. 
Hoop op tweede helft dit jaar beginnen met realiseren. 
Vanuit een bewoner de vraag waarom de gemeente hier niet méér aan bijdraagt omdat elk 
dorp een urnenmuur zou moeten hebben zonder dat Dorpsbelang geld bij elkaar moet 
sprokkelen. 
→ Tussentijdse mededeling: Esther van t Ende is de opvolger van Henk Bakker van 
wijkbeheer, IGW. Esther van t Ende en Marian Uitdewilligen reageren (gemeente NOP), dat 
er geen specifiek beleid is vanuit de gemeente omdat niet elk dorp een urnenmuur hoeft te 
hebben (er zijn landelijk veel dorpen zelfs zonder begraafplaats, dat is al een luxe). Marian 
Uitdewilligen geeft aan dat het geen basisvoorziening is en dat daarom de gemeente niet 
voor alles zal betalen. Maar omdat er nu vraag naar is stellen ze dat maximale bedrag van € 
5.000,- beschikbaar en willen ze waar nodig meedenken. Bedenk dat de dorpen die ons voor 
zijn gegaan dit al wel helemaal zelf hebben bekostigd. 

o Schouw 
In het secretarieel jaarverslag staat stand van zaken vermeld. Alles heeft onze aandacht, dit 
zijn vaak projecten van een lange adem. 
Dit jaar concreet gaat het volgende gerealiseerd worden: Zwartemeerpad asfalteren, 
Voorstraat gedeeltelijk opnieuw bestraten vanaf Hertenweg tot aan Gerrit Klokstraat en de 
weg voor de school wordt dit jaar opnieuw bestraat. Half april komen er drie 
hondenpoepbakken in de: Walstraat, Winstonstraat en bij het hondenveld. Dit hondenveld 
ligt langs de Voorstraat vanaf de Jacob Bruintjesstraat tot aan de Hertenweg. 
We hebben afgelopen jaren vanuit diverse hoeken parkeerproblemen aangekaart gekregen. 
Daarom gaat de gemeente een parkeeronderzoek instellen. Hoe meer mensen melding 
maken over hetzelfde probleem hoe groter de kans is dat de gemeente er iets aan gaat doen.  
Op noordoostpolder.nl kun je als bewoner zelf een ‘meldingen openbare ruimte’ maken. 
Vraag van een deelnemer betreft de handhaving van hondenpoep overlast. Mochten er veel 
klachten komen, dan kan er om een boa verzocht worden. Laten we positief blijven en er 
voor nu vanuit gaan dat de hondenpoepbakken voor een aanzienlijke verbetering zorgen. 
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5. Jaarverslag secretaris over 2020 
o Deze staat gepubliceerd op www.kraggenburg.nl 
o De voorzitter benadrukt nog extra de aanwezigheid van werkgroep Omzien en de 

Groenbrigade, de Groenbrigade heeft afgelopen 3 jaar 400 uren gemaakt, er is veel 
onderhoud verzet op de begraafplaats. 

o De Feestweek ging niet door, evenals evenementen van STEK. 
o In het Jaarverslag staat ten onrechte bij ‘wonen’ Op dit moment is fase 1b van de 

nieuwbouw: dit moet natuurlijk 1a zijn 
o André had zich recentelijk aangemeld voor het politiek uurtje bij de gemeente NOP. 

Aanleiding was om ‘het ontbrekende deel’ van de lang gekoesterde wens van een fietspad 
over de Zwartemeerdijk, wederom onder de aandacht van de raadsleden te brengen.  
André gaf aan dat dit onderwerp in 2016, onder wethouder Poppe, al in een eindfase van 
besluitvorming was. Vervolgens is het, na de gemeenteraadverkiezing, bij Anjo Simonse in 
de portefeuille gekomen. Waarom nu dan nog weer een onderzoek van € 25.000,- 
Wethouder Marian Uitdewilligen is erg hoopvol. Ze gaf aan dat de seinen bijna op groen 
staan. We wachten het af. 
 

6. Jaarverslag penningmeester over 2020 
Toelichting financieel jaarverslag door penningmeester Jan Balk. 
Er is dit jaar een klein tekort. Dit is geen probleem gezien de stand van onze spaarrekening. 
Contributieverhoging is dan ook niet nodig en blijft € 12,- per huishouden. De Rabobank heeft 
haar donatie helaas verlaagd naar € 1.000,-. Het bedrag van de donatie staat niet vast en wordt 
jaarlijks opnieuw bepaald door de bank. Incidentele inkomsten zijn een gift van een lid en een 
bedrag van  
€ 400,- ontvangen van De Uitkijk, FC Kraggenburg en Be Fair ontvangen eenzelfde bedrag. “Nog te 
ontvangen” bedragen bestaan uit een bedrag dat is betaald door Dorpsbelang aan het pontje wat 
terug zal worden betaald van de rekening van het pontje, de donatie van de Rabobank en DOP-
gelden. ‘Nog te besteden’ bestaat uit 1500 euro voor de feestweek commissie en 500 euro aan 
STEK voor de Pieten-pakken. 

  
 Overig: 

In 2020 heeft Dorpsbelang van de rouwkamer geen factuur gekregen voor de schoonmaak. 
Mogelijk dat we komend jaar twee keer moeten betalen. Er zijn twee opbaringen geweest en van 
Yarden is een (jaarlijkse) bijdrage in de kosten ontvangen. 
De Uitkijk heeft een ‘normaal’ jaar gedraaid en € 500,- winst uitgekeerd aan Dorpsbelang, FC 
Kraggenburg en BeFair. Advertenties blijven langzaam teruglopen, maar de drukkosten zijn ook 
lager vanwege dunnere exemplaren. 
De Feestweek commissie heeft geen feestweek kunnen organiseren. Er zijn wel uitgaven geweest; 
vergaderkosten, nieuwe kleding. De bijdrage die Dorpsbelang aan hen doet is ter reservering voor 
het lustrumjaar. Hierdoor een soortgelijk resultaat vergeleken met 2019. 
STEK heeft minder activiteiten kunnen organiseren vanwege corona. Hun uitgaven zijn daardoor 
gehalveerd. Stek heeft geen bijdrage van OVK gekregen, hierdoor was het resultaat wat lager. 
 

7. Verslag kascommissie 
Samenstelling kascommissie voor 2020: Leon van der Wekken en Ton van Steen. 
 
Verslag en conclusie kascommissie 
Ton van Steen en Leon van der Wekken hebben alles nagekeken en er is geen enkele 
onvolkomenheid aangetroffen. “Wij stellen de vergadering voor het bestuur décharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid”. De vergadering stemt hiermee in en de kascommissie heeft 
dit ondertekend. Hier kunnen wij het glas op heffen. André bedankt Leon en Ton voor het 
controleren van de financiën. 

http://www.kraggenburg.nl/


7 
 

 
8. Benoeming kascommissie 

Leon van der Wekken is aftredend. Voor deze plaats is Theo Boekee benaderd. Als kascommissie 
voor volgend jaar worden benoemd: de heer Ton van Steen en de heer Theo Boekee. “Bedankt 
dat je dit wilt doen Theo”. 
 

9. Begroting 2021 en vaststellen contributie 
Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,- per huishouden.  
Vraag van deelnemer, “is het momenteel het beleid om sterk in te teren op het vermogen?” 
Antwoord: “Ja, dit jaar is het prima zo, dan is de situatie alsnog meer dan gezond”. Deelnemer 
vindt dat niet slim aangezien je daardoor straks nauwelijks middelen hebt om een eigen bijdrage 
te kunnen doen in toekomstige projecten. Vorig jaar is besloten € 5.000,- te reserveren voor 
initiatieven van dorpsbewoners. Op lange termijn houden we rekening met de wens niet in te 
teren op het vermogen. 

 
10. Bestuursverkiezing  

Marian Meijs is statutair aftredend en herkiesbaar. Annemieke Janse is tussentijds aftredend en 
niet herkiesbaar. Voor de ontstane vacature stellen wij Linde van der Burgh voor. Er blijkt uit de 
vergadering geen bewaar tegen verlenging van Marian Meijs en toetreden van Linde van der 
Burgh. Dus per direct is deze wijziging doorgevoerd. André sluit dit onderdeel af met een mooie 
persoonlijke afscheidsrede voor Annemieke Janse, bedankt! 

 
11. Jaarplanning Dorpsbelang 2021 

• Contact houden met verenigingen en de school. 

• Contact houden met de dorpsbelangen in het 10 dorpen overleg. 

• Uitvoering van project ‘het Pontje’. 

• Voortzetting van project ‘de Loswal’. 

• Voortzetting van het realiseren van een urnenmuur op de begraafplaats. 

• Het in gang zetten van een CPO project voor Kraggenburg Zuid. 
 

Rondvraag: 

• “Is het herbestraten van de Voorstraat geen desinvestering i.v.m. bouwverkeer Kraggenburg 
Zuid? Of wordt bouwverkeer omgeleid via de Hertenweg?” Ze komen veelal over de 
Hertenweg. Deelnemer vindt het onveilig wanneer die grote bouwvoertuigen door het dorp 
komen. Zij verzoekt omleidingsborden voor grote bouwvoertuigen. Dit gaan we oppakken 
met de gemeente. 

• Deelnemer vraagt naar kunstwerk: Pier en horizon. We hebben hier al paar keer intern over 
gesproken. We hebben contact opgenomen met wethouder Wiemer Haagsma hierover, de 
gemeente is niet van plan hier een bijdrage aan te leveren. We hebben al contact gehad met 
de kunstenaar betreffende het zoeken naar juiste beplanting welke het wel vol zou houden. 
Hier gaan wij opnieuw naar informeren. 

• Vraag van een nieuwe dorpsbewoner: “Wordt er in Kraggenburg Zuid ook voorzien in sociale 
woningbouw en woonplekken voor ouderen?” Nee dit is niet het geval. Wij richten ons 
momenteel op het behoud van jongeren in het dorp middels het CPO project en voor 
geïnteresseerden in sociale huurwoning (en de ouderen) is de beste optie zich zo vroeg 
mogelijk bij Mercatus in te schrijven als ze in het dorp willen blijven wonen. Hoe meer 
inschrijvingen hoe meer wij het aanbod kunnen aanpassen aan de vraag.  

• “Kunnen jullie ervoor zorgen dat het Boslint in oude glorie wordt hersteld?” Dit gaan wij 
meenemen in de Schouw met de gemeente. 

• “Kan Dorpsbelang niet voor het Pontje op een alternatieve manier geld ophalen?” 
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Antwoord: wellicht in de toekomst voor beheer en onderhoud, je mag altijd ons hierbij 
helpen. 

• “Is het pontje nu wel of niet rolstoeltoegankelijk?” Het is wel begaanbaar voor een rolstoel, 
maar wel mét begeleiding vanwege de steilere helling. 

• “Op welke locatie komt het pontje precies?” Het pontje komt in de Zwolse Vaart, nabij de T 
splitsing met de Leemvaart. 

 
12. Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor digitale aanwezigheid en “hopelijk vergaderen we volgend 
jaar weer zoals jullie van ons gewend zijn”.  
 

13. Gastspreker: CPO 
Hierna werd een filmpje ingezet van de opname van een interview met Mark Lakotte. Hij is  
ervaringsdeskundige in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor het bouwen van een 
eigen huis. Helaas werkte het geluid van het filmpje niet direct. Heeft u interesse om dit 
interview alsnog te bekijken, of heeft u interesse in dit CPO project dan mag u een e-mail sturen 
naar: dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 
Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang Kraggenburg 
 
Notulen Algemene Jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg, vrijdag 26 maart 2021 

 

 

 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2021 

 

Het afgelopen jaar heeft Dorpsbelang een rol gehad in allerlei verschillende zaken. 

In dit jaarverslag is te lezen wat er in 2021 allemaal is bereikt en gebeurd. 

 

Bestuurssamenstelling: 

André Verwer (voorzitter)   Harmen Scholtalbers 

Krijn de Hamer (vicevoorzitter)   Marian Meijs 

Jan Balk (penningmeester)   Tanja Bijlsma 

Deborah van Loon (secretaris)   Linde van der Burgh 

 

Wonen  

Al een aantal jaren krijgen wij als Dorpsbelang opmerkingen dat het voor sommige mensen moeilijk 

is om een passende woonruimte te vinden in Kraggenburg. Jongeren geven aan graag een moderne 

kleinere/betaalbare koopwoning te willen. Senioren zijn geïnteresseerd in een goedkopere en qua 

indeling meer geschikte (‘toekomstbestendige’) woning. Wij willen als Dorpsbelang graag helpen om 

mensen te helpen een passende koopwoning te vinden om zo toch in Kraggenburg te kunnen blijven 

wonen. Daarom zijn we als Dorpsbelang al in 2020 hierover in gesprek gegaan met gemeente 

Noordoostpolder. Hierbij hebben we voor elkaar gekregen dat als wij (zoals de wethouder het 

noemde) namen en rugnummers zouden verzorgen, hij zou zorgen voor bouwgrond in de 

nieuwbouw fase 2 van Kraggenburg Zuid voor specifieke woonwensen. 

We kwamen op het idee van CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Binnen een dergelijke 

constructie mag je als particuliere opdrachtgever je eigen huis bedenken en laten bouwen. Je bent 

niet afhankelijk van wat een ontwikkelaar graag wil bouwen en betaalt dus ook alleen voor extra 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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voorzieningen die je zelf wil, tegen een reële prijs. Een slimme manier om te bouwen dus, die al op 

veel plaatsen in het Zuiden en Oosten van Nederland is toegepast, om jongeren en ouderen te 

helpen. Om hiervoor een serieuze groep mensen samen te brengen, hebben we een aantal Facebook 

advertenties rond laten gaan en hebben we voorlichtingsavonden georganiseerd. Om dit tot een 

succes te brengen hebben wij hulp ingeroepen van Droomwonen, een professionele partij welke 

succesvol is gebleken in eerdere CPO projecten. Het is de bedoeling dat Dorpsbelang zelf geen 

actieve rol in de uitvoering van het project gaat voeren, dit is aan de toekomstige bewoners zelf. 

Op dit moment zijn er al 5 huishoudens druk met de voorbereidingen. Als u snel bent kunt u nog 

meedoen, meld u dan aan bij dorpsbelang@kraggenburg.nl. 

 

NL Doet 

In 2021 besloot Dorpsbelang mee te doen aan NL doet. Deze klusdag is vanwege corona restricties 

verzet van 17 mei naar zaterdagochtend 29 mei. Deze ochtend hebben we met een fijne groep 

vrijwilligers een tweetal klussen in het dorp aangepakt. Hierbij nogmaals onze dank aan deze 

vrijwilligers! 

1. Aan het einde van de Voorstraat, waar deze grenst aan de Hertenweg, staat het mozaïeken 

monument de Boom, welke voor 60 jaar Kraggenburg werd geplaatst. Deze is grondig 

schoongemaakt en enkele kit/voeg randen zijn vervangen. 

2. Bij de oude vuurtoren, nabij de haven en de Loswal, is het schelpenpaadje aangevuld en de 

planken van het bankje zijn opgeknapt.  

 

Urnenmuur 

Dorpsbelang is bezig met het realiseren van een urnenmuur op het kerkhof. Hiervoor zijn 

besprekingen geweest met de gemeente en met een inspraakgroep. Als resultaat van deze 

gesprekken is er nu een ontwerp en een begroting, voor een gemetselde urnenmuur en de inrichting 

hier omheen. Er loopt momenteel een aanvraag bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. 

Hiervoor moet nog een technische tekening en een constructie-berekening van de fundering 

ingeleverd worden. Daarna moet er nog voor voldoende financiering gezorgd worden via subsidies 

en fondsen. De bouw wordt voorlopig ingepland in het najaar van 2022. We hopen bij de bouw ook 

een beroep te kunnen doen op vrijwilligers om mee te helpen. We zullen daar nog een uitvraag voor 

uitdoen als er meer bekend is. 
 

 

   

 

Situatietekening urnenmuur    Situatietekening fietspont 
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Multifunctioneel centrum 

Omdat we van verschillende kanten het verzoek kregen om toch weer eens de mogelijkheden voor 

de bouw van een MFC (MultiFunctioneel Centrum) te onderzoeken, is Dorpsbelang verkennende 

gesprekken gestart met verschillende potentiële gebruikers van het MFC en met de gemeente. 

Vanwege het onderhoud van de verschillende huidige gebouwen, de hoge energiekosten en de 

bemensing etc. door vrijwilligers, kan het aantrekkelijk zijn om een nieuw gezamenlijk te exploiteren 

gebouw te realiseren. Dorpsbelang is nu aan het inventariseren hoeveel draagvlak hier voor is. 

 

Dorpsschouw 

In samenwerking met de gemeente voert Dorpsbelang jaarlijks een schouw uit, waarin de algemene 

staat van het dorp en de buitenwegen wordt bekeken en besproken. Op basis hiervan worden 

plannen van aanpak gemaakt voor verbeteringen en/of aanpassingen. De gemeente heeft goed 

gehoor gegeven aan enkele van onze verzoeken. Als bewoners nieuwe suggesties hebben, kunnen 

deze altijd aangekaart worden bij Dorpsbelang. 

Er is weer een verzoek gedaan om de Voorstraat en de weg voor de school opnieuw te beoordelen, 

want beide wegen worden wel heel slecht. Dit zijn vaak projecten van de lange adem. 

Afgelopen voorjaar zijn er drie hondenpoepbakken geplaatst: in de Walstraat, de Winstonstraat en 

bij het Hondenveld. Dit veld ligt langs de Voorstraat richting de Hertenweg. 

Het paadje naast het Koelhuis is opnieuw bestraat en is een mooi fiets- en wandelpad geworden. 

Wij hebben een verzoek bij de gemeente neergelegd om de bramen langs de Hertenweg en 

Paardenweg elk jaar te snoeien voor de veiligheid van de fietsers. 

In januari 2022 zijn het Hertenpad en het Zwartemeerpad opnieuw geasfalteerd. De Paardenweg is 

later in 2022 aan de beurt of mogelijk begin 2023. 

Op verzoek van de bewoners van Kraggenburg Zuid zal er een tijdelijk pad aangelegd worden van 

ijzeren platen om zo de route naar school te verbeteren, deze komen te liggen op de hoek van het 

Baken en Zwolse Diep. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vernieuwen van de water- en gasleidingen in het dorp. 

Net als Dorpsbelang zijn ook de toezichthouders van de gemeente niet tevreden over de 

herstelwerkzaamheden, dit heeft hun aandacht. 

 

Project Boulevard Leemkade 

Een ander omvangrijk project is 

het project Boulevard Leemkade, 

wat we samen met de gemeente 

Noordoostpolder uit gaan voeren. 

Hiervoor is door Dorpsbelang 

Leadersubsidie aangevraagd. 

Het einddoel is om de Loswal en 

omgeving aantrekkelijker te maken 

voor een leuke wandeling, om hier 

te kunnen genieten van een mooi 

uitzicht vanaf de bietenbrug en om 

een botenhelling te realiseren voor de kleine boten. Daarnaast worden de bewegwijzering en entree 

van de routes en paden in het achterliggende bos verbeterd. De ijsbaanvereniging gaat de ijsbaan 

toegankelijker maken, het clubgebouw herbouwen en de ijsbaan gedeeltelijk ophogen om bij vorst 

sneller over een ijsbaan te kunnen beschikken. De gemeente zal het bedrijventerrein en de Loswal 

opknappen en herinrichten tot een mooie boulevard. Zodra de plannen en de financiering rond zijn 

kunnen we in 2022 nog beginnen met de eerste werkzaamheden. 
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Fietspont over de Zwolse vaart 

In samenwerking met Natuurmonumenten is er door Dorpsbelang subsidie aangevraagd voor de 

aanleg van een fietspont over de Zwolse vaart. Hierdoor wordt een verbinding gemaakt tussen het 

Voorsterbos en het Waterloopbos, waardoor de bereikbaarheid en dus de aantrekkelijkheid sterk 

wordt verbeterd. 

De voorbereiding voor het project loopt nu al enkele jaren, maar het project komt nu in de 

uitvoeringsfase. De opdrachten voor de bouw van de aanlegsteigers en de constructie van de pont 

zijn gegund. De verwachting is dat de pont voor de zomer van 2022 in gebruik genomen kan worden. 

  

Omzien 

De werkgroep Omzien is een commissie van Dorpsbelang. De werkgroep is actief in ons dorp op het 

gebied van zorg en welzijn in brede zin en geeft veel aandacht aan “elkaar ontmoeten”. In 2021 was 

dit lastig, vanwege de verschillende corona-maatregelen met perioden van lockdown. Doordat 

corona bleef aanhouden, heeft de werkgroep in het eerste halfjaar 2021 telefonisch contact 

gehouden met senioren en mensen die alleenstaand zijn. Dit telefonisch benaderen van mensen is 

afgestemd met de kerken en de ouderensoos JVV. 

De inloop koffie-ochtenden op dinsdag in het Klokhuis zijn zoveel mogelijk doorgegaan, maar zijn 

helaas ook diverse keren geannuleerd vanwege de lockdowns. Samen met Dorpsbelang is van 

augustus tot oktober een beginnerscursus computergebruik georganiseerd, “Klik en Tik” en die is 

gegeven door de bibliotheek. Bij de Nieuwjaarsreceptie van 2022 heeft de werkgroep Omzien "het 

bloemetje" gekregen van STEK voor haar werkzaamheden. 

Bij de werkgroep Omzien hoort ook een groep vrijwilligers. Daar kan een beroep op worden gedaan 

voor een helpende hand, een klusje, rijden naar.... enz. In 2021 is hier diverse keren gebruik van 

gemaakt, maar gelukkig blijkt ook dat Kraggenburgers onderling elkaar al veel helpen.  

Bij Omzien is er samenwerking van diverse partijen en organisaties uit ons dorp. Kijk op 

https://www.kraggenburg.nl/dorpsbelang/omzien voor meer informatie over de Omzien, voor 

contact en voor de leden van de werkgroep. 

 

De Groenbrigade 

De Groenbrigade werkt onder de paraplu van Dorpsbelang. We zijn een enthousiaste groep mensen, 

die aanvullend onderhoud uitvoeren in de openbare ruimte. We doen de klussen in de lente, zomer 

en herfst. De bloembakken bij de rotonde / entree van het dorp zijn via Dorpsbelang gemaakt en wij 

verzorgen de invulling met planten en het onderhoud ervan. 

Onderdelen van de openbare ruimte waar de Groenbrigade aandacht aan besteed zijn: bloemenperk 

op de Dam, als entree van het dorp, bloemenperk bij Walstraat/Hertenweg als je daar het dorp 

binnenkomt, het parkje tussen het schoolplein en de kerkwoningen, de begraafplaats en het bosland 

( = wandelpad buitenlangs door de bossingel vanaf de Walstraat, Stuwwal, voetbalvelden tot aan de 

Voorstraat).  

Door het werk van de Groenbrigade zien al deze onderdelen er steeds netjes uit, we horen dat 

Kraggenburgers dit waarderen. 

 

STEK 

De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook in 2021 weer een aantal activiteiten 

georganiseerd, afgelopen jaar wel weer in aangepaste vorm in verband met de corona-maatregelen. 

In het bestuur van Stuurgroep Evenementen Kraggenburg zitten: Wilma van Beekhuizen, Joris van 

Diepen, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols, Dick de Boer, Margo Schussler en het nieuwe lid Henriette 

Huls.  
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2021 Werd gestart met een gezellige online nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand aan de 

nieuwjaarsreceptie hebben alle inwoners van Kraggenburg een klein flesje prosecco ontvangen met 

daarbij de uitnodiging voor het online event. Het Bloemetje ging dit jaar naar Willem van Beekhuizen.   

Op 21 april was de dorpenschoonmaak waarbij de schoolkinderen het dorp weer netjes hebben 

opgeruimd. Op Koningsdag hebben we de vlag gehesen en een speurtocht door het dorp 

georganiseerd.   

De Leeuwenronde en de seniorenmiddag zijn dit jaar i.v.m. de corona-maatregelen afgelast. 

Op woensdag 18 augustus hebben wij een ochtend georganiseerd voor de basisschoolkinderen en de 

jeugd. De kinderen hebben een speurtocht gedaan en iedereen heeft de schat gevonden en 

geopend! De jeugd heeft op deze ochtend een skate clinic gehad.  

Sinterklaas was dit jaar gelukkig weer welkom in het dorp. Dit jaar was er geen intocht maar wel een 

optocht. Aansluitend konden de kinderen een cadeautje bij Sinterklaas in het klokhuis ophalen.  

In 2021 heeft het STEK dus gelukkig veel activiteiten wel kunnen organiseren, allemaal wel aangepast 

maar daarom niet minder geslaagd! 

 

Feestweek commissie 

De feestweekcommissie bestond ook dit jaar weer uit Kees van Vilsteren, Rico v/d Stelt, Remko 

Bouman, Esther Kutschruiter, Rens Hupkes, Joost Potters, Tanja de la Vieter en Suzanne Scholtens. 

Vanwege de coronamaatregelen werd al vrij snel tijdens de voorbereidingen duidelijk dat een 

'normale' feestweek dit jaar opnieuw niet mogelijk was. We hebben daarom ingezet op een 

alternatief programma om toch een feestweek neer te kunnen zetten. Het thema Country & Western 

hebben we losgelaten en vervangen door het thema 'Feest.' Mooi om te zien dat het dorp met de 

vlaggen en versieringen toch echt in feeststemming was. We hebben twee activiteiten 

georganiseerd, op Hemelvaartsdag 13 mei een fietstocht voor jong en oud met activiteiten onderweg 

en op zaterdag 15 mei de activiteit 'Happen & Stappen.' Een nieuw concept, een wandeling met 

onderweg lekkere versnaperingen. Beide activiteiten zijn druk bezocht en werden goed ontvangen. 

Wij hopen dat komende feestweek weer een hele week feest kan zijn bij de feesttent, echter zijn we 

ook dit jaar weer afhankelijk van de dan geldende maatregelen. De volgende feestweek zal van 22 

mei tot 28 mei plaatsvinden. Het thema zal onveranderd blijven; Country & Western. 

 

Feiten Dorpsbelang 

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2021. Hiervan hebben wij elkaar 3 keer getroffen in het 

Klokhuis en de andere vergaderingen voerden wij online via Zoom. Onze jaarvergadering van 2020 

vond verlaat plaats op vrijdag 26 maart 2021, omdat er toen enkele versoepelingen waren in de 

corona restricties. Deze vond plaats op 1,5 m afstand in Hotel van Saaze, omdat het Klokhuis daar 

helaas te klein voor was geweest. 

 

Wij hebben binnen ons dorp één op één contact onderhouden met onderstaande partijen, maar in 

verband met alle coronamaatregelen afgelopen jaar hebben wij geen echte face-to-face 

vergaderingen met hen gehouden. 

• OVK: met secretaris Anette Hazenberg. 

• De Fladderiep: met directrice Annemarie van Fraeijenhove 

• IGW: met Jan Huizingh (28 april gestopt als wijkagent), Klaas Jan Loosman (gemeente NOP), 

Esther van ’t Ende (gemeente NOP), Francien Vriend (Mercatus), Atalja Visser (Carrefour). 

• Feestcommissie 

• STEK: met Wilma van Beekhuizen - Everts, Margo Schussler en Henriette Huls. 

• BeFair en FC Kraggenburg 

• De Groenbrigade 
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• Omzien: periodiek met de voltallige groep. 

• De Uitkijk 

 

Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

• Besturen Dorpsbelangen Ens en Marknesse 

• Verschillende wethouders en ambtenaren 

• IGW en wijkbeheer van de gemeente 

• Woningbouwcorporatie Mercatus 

• Ambtenaren van de provincie Flevoland en van het waterschap 

• Horeca ondernemers 

• Netl 

• Natuurmonumenten 

• Stichting Landart over Pier + Horizon 

• Wijkvertegenwoordigers 

• Stichting Klokhuis 

 

Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 

• 10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen in de NOP) 

• De gemeente Noordoostpolder over de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de 

nieuwbouw 

 

In het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft het bestuur van 

Dorpsbelang het verplichte werkboek ingevuld. 

Dit werkboek beschrijft hoe het bestuur met zijn verantwoordelijkheden, transparantie en toezicht 

om wil gaan. Binnen 5 jaar moet een notaris aan de hand van dit werkboek de statuten aanpassen. 

 

Geannuleerd i.v.m. corona maatregelen: 

• Dorpenschoonmaak STEK 

• Plantjesdag in april Dorpsbelang en IGW 

• Leeuwenronde  STEK 

• Feestweek   traditionele feestweek in de feesttent 

• Oudejaarsvuurwerk  Dorpsbelang, Klokhuis en ’t Hoekje 

• Schuurwandeling (uitgesteld naar 2022) 

 

Welke evenementen wel konden plaatsvinden: 

• Jaarvergadering Dorpsbelang 

• STEK: Bevrijdingsdag vlag hijsen 

• STEK: Koningsdag vlag hijsen en speurtocht voor schoolkinderen 

• Feestweek: alternatieve fietstocht 

• Feestweek: alternatieve activiteit ‘happen en stappen’ 

• STEK: zomer activiteit voor kinderen en jeugd 

• STEK: alternatieve Sinterklaas-optocht 

• NL Doet 

• STEK: Digitale nieuwjaarsreceptie 

 

Deborah van Loon, aftredend secretaris Dorpsbelang 
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GEMEENTE NOP SLUIT VRIJWILLIGERS VERZEKERING AF 

Ter kennisgeving vanuit Dorpsbelang Kraggenburg: 
 

Gemeente Noordoostpolder heeft een verzekeringspakket voor vrijwilligers 

afgesloten, dat de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente 

vindt het belangrijk om ook op deze manier het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en 

vrijwilligers (organisaties) te ondersteunen. 

 

Voor wie? 

De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente 

Noordoostpolder die 'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden 

verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt 

gediend'. 

Alle vrijwilligers zijn verzekerd: 

• Ongeacht hun leeftijd. 

• Ook bij eenmalige activiteiten. 

• Geen minimum aantal uren. 

• Ook bij kerkelijk werk, sport- en buurtactiviteiten. 
 
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze 
verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. 
Voor mantelzorgers geldt uitsluitend de ongevallendekking van deze verzekering.  
 
Verzekeringspakket: 
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers 
Aansprakelijkheidsdekking voor vrijwilligers 
Aansprakelijkheidsdekking voor Rechtspersonen 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
Rechtsbijstand dekking voor vrijwilligers. 
 
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen 
administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger die woont in de 
gemeente Noordoostpolder, zoals bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd 
van zijn kind, is verzekerd! 
 
Schade... en dan? 
Je kunt een schadeformulier downloaden van deze website en ingevuld afgeven bij het 
gemeentehuis t.a.v. de heer P. Visser of mailen naar p.visser@noordoostpolder.nl. Voor vragen over 
de afhandeling van de schade kan je ook per email bij de heer Visser terecht. 
  
Een vrijwilliger zet zich in voor een organisatie buiten de Noordoostpolder. Als er schade ontstaat 
waar moet die dan ingediend worden? 
De schade moeten worden ingediend in de gemeente waar de schade ontstaan is. Dus, bijvoorbeeld, 
zet een vrijwilliger uit de Noordoostpolder zich in voor een organisatie in Lelystad en er ontstaat 
schade dan moet de schade worden ingediend in de gemeente Lelystad. Is een vrijwilliger uit Lelystad 
aan de slag bij een organisatie in de Noordoostpolder dan moet de schade bij ons worden ingediend. 
 

mailto:p.visser@noordoostpolder.nl
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De volgende digitale bijlages bij dit stuk zijn via dorpsbelang@kraggenburg.nl op te vragen of terug te 
vinden op kraggenburg.nl  

• schadeformulier  

• toelichting op het schadeformulier  

• folder vrijwilligersverzekering downloaden  

• voorwaarden vrijwilligersverzekering 
Voor meer informatie en vragen die niet gaan over de afhandeling van schades kunt u contact 
opnemen via e-mail via vrijwilligerspunt@carrefour.nu 
 
 

 

WONINGBEHOEFTE ENQUÊTE KRAGGENBURG 

Gemeente Noordoostpolder en Dorpsbelang Kraggenburg zijn in gesprek over de toekomstige 

woningbehoefte in Kraggenburg.  

 

Door de grote vraag naar woningen is de uitbreiding van Kraggenburg veel sneller gegaan dan 

verwacht. Momenteel vindt er overleg plaats over een nieuwe uitbreidingslocatie. De ontwikkeling 

daarvan kan echter nog wel bijna 3 jaar duren. 

 

Deze enquête is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de woonwensen van Kraggenburg voor de 

toekomst. Aan welke type woningen is behoefte? Wie behoren tot de doelgroepen waarvoor we 

bouwen?  

 

Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen heeft Gemeente Noordoostpolder in samenwerking met 

Dorpsbelang Kraggenburg deze enquête opgesteld. 

 

In het bijzonder doet Dorpsbelang Kraggenburg een oproep aan de nu nog thuiswonende jongeren 

die in de toekomst graag in het dorp willen blijven wonen: laat je horen via deze enquête!  

 
De enquête kunt u tot en met 6 april 2022 invullen. 

De papieren enquête kunt u inleveren bij Tanja Bijlsma, Noordermeent 43. 

 

De digitale versie kunt u invullen via http://www.noordoostpolder.nl/WoningbehoefteKraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1434718750
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1434718755
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1493727265
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1497358602
mailto:vrijwilligerspunt@carrefour.nu
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————————————————————————————————————————— 

GEGEVENS RESPONDENT 

————————————————————————————————————————— 
 
1. Wat is uw leeftijd? 

o Onder de 18 
o 18-29 
o 30-49 
o 50-64 
o 65 of ouder 

 
2. Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

o Alleenstaand 
o Samenwonend zonder kinderen 
o Samenwonend met kinderen 
o Eenoudergezin 
o Anders namelijk …. 

 
3. Waar woont u nu? 

In principe is de enquête alleen voor inwoners van Kraggenburg. Echter ook personen die in 
Kraggenburg willen gaan wonen zijn welkom de vragen te beantwoorden. 
o Kraggenburg, dorp 
o Kraggenburg, landelijk gebied 
o Elders in de Noordoostpolder. Als dit uw antwoord is ga dan door naar vraag 5. 
o Buiten Noordoostpolder. Als dit uw antwoord is ga dan door naar vraag 5. 

 
4. Hoelang woont u in Kraggenburg? 

o 0-5 jaar 
o 5-10 jaar 
o 10-20 jaar 
o 20-30 jaar 
o Langer dan 30 jaar 

 
 
————————————————————————————————————————— 
WOONSITUATIE 
————————————————————————————————————————— 
5. Hoelang woont u in uw huidige woning? 

o 0-5 jaar 
o 5-10 jaar 
o 10-20 jaar 
o 20-30 jaar 
o Langer dan 30 jaar 

 
6. Wat voor soort woning heeft u op dit moment? 

o Koopwoning 
o Sociale huurwoning 
o Vrije sector huurwoning 

 
7. In welk type woning woont u nu? 

o Appartement  
o Tussenwoning 



17 
 

o Hoekwoning 
o Twee-onder-één-kap 
o Vrijstaand 
o Boerderij 
o Anders namelijk ……. 

 
8. Heeft u een levensloopbestendige woning? 

Een levensloopbestendige woning is geschikt om in te wonen voor wie minder goed ter been is of 
voor wie toegankelijkheid en veiligheid op een andere manier belangrijk is. Belangrijke 
kenmerken zijn: brede deuren, drempelloos, veilige keuken, toegankelijkheid badkamer toilet, 
bereikbaarheid bovenverdieping, of gelijkvloers slaapkamer en badkamer, etc. 
o Ja 
o Nee 

 
9. Denkt u dat uw woning met aanpassingen levensloopbestendig te maken is? 

o Ja 
o Nee 

 
10. Mijn volgende huis moet levensloopbestendig zijn 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
 
————————————————————————————————————————— 
VERHUISPLANNEN 
————————————————————————————————————————— 
11. Heeft u verhuisplannen? 

o Ja, ik heb al een nieuw huis gevonden 
o Ja, tussen 0 en 3 jaar wil ik verhuizen 
o Ja, maar voorlopig nog niet (tussen 3 en 5 jaar) 
o Wellicht op langere termijn (langer dan 5 jaar) 
o Nee 

 
12. Komt uw woning vrij als u gaat verhuizen? 

o Ja 
o Nee 

 
13. Als u gaat verhuizen, is dat binnen/naar Kraggenburg? 

o Ja 
o Nee 

 
14. Om welke reden(en) wilt u verhuizen? (Meerdere opties zijn mogelijk): 

o Samenwonen 
o Scheiden 
o Gezinsuitbreiding 
o Leeftijd/ Ouder worden 
o Ik wil het huis uit 
o Ik wil kleiner wonen 
o Ik wil groter wonen 
o Gelijkvloers willen wonen 
o Duurzaamheid 
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o Nieuwere woning 
o Te veel te investeren in het onderhoud van de woning 
o Naar een andere buurt/ander dorp 

 
15. Ik ben op zoek naar een: 

o Koopwoning 
o Huurwoning 
o Geen voorkeur 

 
16. Mijn voorkeur gaat uit naar: 

o Bestaande bouw 
o Nieuwbouwwoning 
o Particuliere bouwkavel 
o Geen voorkeur 

 
17. Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwbouwwoning in: 

o Kraggenburg, dorp 
o Kraggenburg, buitengebied 
o Emmeloord 
o Noordoostpolder, elders 
o Buiten de Noordoostpolder 

 
18. Ik ben op zoek naar een: 

o Appartement  
o Tussenwoning 
o Hoekwoning 
o Twee-onder-één-kap 
o Vrijstaande woning 
o Bungalow/patio 
o Boerderij 
o Mantelzorgwoning/ Kangoeroewoning 
o Zorgwoning 
o Rug-aan-rug woning 
o Wonen in een hofje 
o Anders namelijk …. 

 
19. Wat vindt u van het huidige aanbod van woningen in Kraggenburg? 

o Voldoende  
o Onvoldoende  
Toelichting: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

20. Wat is voor u bepalend bij de keuze voor een woning? (Meerdere opties zijn mogelijk): 
o Locatie 
o Woningtype 
o Onderhoud 
o Isolatie/ energie neutraal 
o Gasloos wonen 
o Grote tuin 
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o Kleine tuin 
o Groenvoorziening 
o Goede bereikbaarheid 
o Een aangepaste woning 

 
 
——————————————————————————————————————— 
HUUR, Wanneer u geen interesse heeft in een huurwoning dan kunt u deze vragen overslaan. Ga 
door naar vraag 25. 
————————————————————————————————————————— 
21. Waarom wenst u een huurwoning? 

o Er is geen geschikt/bereikbaar koopaanbod  
o Het biedt flexibiliteit 
o Zo kan ik mijn (spaar)geld besteden aan andere dingen. 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………… 

 
22. In welke prijsklasse zoekt u een huurwoning? 

o Onder de € 500 
o Tussen de € 500 en € 763 (sociale huurgrens 2022) 
o Tussen de € 763 en € 1000 
o Hoger dan € 1000 

 
De hoogte van de huur bepaalt mede het recht op huurtoeslag. Een huishouden met een inkomen 
onder de inkomensgrens, heeft in principe recht op huurtoeslag als de huur onder de daaraan 
gekoppelde grens ligt. In keuzeopties staan de inkomensgrenzen en de daaraan gekoppelde 
huurgrenzen naast elkaar. 
Wie jonger is dan 23 jaar kan alleen huurtoeslag krijgen bij een huur lager dan € 442. Huurtoeslag is 
ook afhankelijk van het vermogen. 
 
23. Ik zoek een huurwoning voor een periode van (ongeveer): 

o 1 jaar 
o 2 jaar 
o 5 jaar 
o Onbepaalde tijd 

 
 
————————————————————————————————————————— 
KOOP, Wanneer u geen interesse heeft in een koopwoning dan kunt u deze vragen overslaan. 
————————————————————————————————————————— 
24. Waarom wenst u een koopwoning (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o In het koopaanbod is meer keuze 
o Er is geen geschikt huuraanbod  
o Sparen, vermogensopbouw, waardestijging 
o Goedkoper op langere termijn 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………… 

 
25. Ik zoek een koopwoning met een koopprijs (meerdere opties mogelijk); 

o Tot € 150.000 
o € 150.000 tot € 200.000 
o € 200.000 tot € 250.000 
o € 250.000 tot € 300.000 
o € 300.000 tot € 350.000 
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o € 350.000 tot € 400.000 
o € 400.000 tot € 450.000 
o € 450.000 tot € 500.000 
o Boven € 500.000 

 

Bedankt voor uw deelname aan de enquête! 
 
Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met dorpsbelang via 
dorpsbelang@kraggenburg.nl o.v.v. woonbehoefte enquête Kraggenburg 
 
 
 

2DE PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER OP BEZOEK IN HET KUINDERBOS 

Eindelijk na twee jaar wordt door Staatsbosbeheer samen met de Lionsclub Noordoostpolder op de 

Tweede Paasdag weer de “Noordoostpolder Buitendag” gehouden. De dag vindt plaats op 18 april, in 

het Kuinderbos bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de Hopweg 21 in Bant. Iedereen is welkom 

van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

 

Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, waarbij van alles te zien en te beleven is, voor jong en 

oud. En na twee jaar zijn ook de Ridders van de IJssel weer terug. Dus zet Tweede Paasdag in je 

agenda en we gaan er na twee jaar stilte weer een bijzondere dag van maken.  
 

Voor meer info  www.buitendagnop.nl 
 

 

http://www.buitendagnop.nl/
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NIEUWS VAN STEK 

Achter de schermen zitten wij niet stil hoor! 

 

Wij willen via deze weg ook nog de mensen bedanken die tijdens ons snert-

actie ons hebben gesteund! Super! 

 

Wij kijken weer verder het jaar in voor de komende activiteiten.  

 

Alvast een paar data om in de agenda te zetten, al zijn deze nog wel onder voorbehoud! 

 

Koningsdag   woensdag 27 april 

Leeuwenronde   vrijdag 13 mei 

Vakantieactiviteiten woensdag 24 augustus 

Seniorenactiviteit woensdag 26 oktober  

Intocht Sinterklaas zaterdag 19 november 

 

In de volgende Uitkijk hopen wij meer te kunnen vertellen! 

 

STEK Kraggenburg 

 

Margo Schussler, Joris van Diepen, Dick de Boer, Matthijs Gaakeer, Sylvia Bols, Henriette Huls en 

Wilma van Beekhuizen 

 

 

 

JEU D’OP SPEELT ‘DE DOCHTERS VAN DE BLOEMIST’  

Jeugdtoneelvereniging Jeu d’Op uit Kraggenburg brengt zaterdag 9 april om 19.30 uur de 

avondvullende voorstelling ‘De dochters van de bloemist’ ten tonele! 

De zaal van Van Saaze in Kraggenburg gaat om 19.00 uur open. De entree is €5 en voor 

basisschoolleerlingen €2,50. 

 

‘De dochters van de bloemist’ wordt gespeeld door tien enthousiaste jongeren uit het dorp 

in de leeftijd van 11 tot 16 jaar en geregisseerd door Michelle Wiegmink en Annabel de Boer.  

 

Het stuk speelt zich af in een dorp waar weduwe Ineke Wouters met haar vier dochters 

woont. Ineke wil niets liever dan dat haar kroost eindelijk aan de man komt. Dit blijkt 

makkelijker gezegd dan gedaan want met iedere dochter is wel iets eigenaardigs aan de 

hand. Met het landbouwweekend op komst en onverwachte logees lijkt dit de uitgelezen 

kans. Welke man met welke vrouw het huwelijk aangaat blijft tot het eind onduidelijk. Ook 

voor de personages zelf… 

 

De spelers zijn: Nick Botter, Bor Kommers, Fin Kommers, Emma Dam, Mayandra Rodermond, 

Tanja Kostwinder, Sófia van der Wekken, Anique Willeman, Sanne Vink en Guus de Vries. 
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door ecoloog Daan Vreugdenhil en boswachter Martine Otten, Natuurmonumenten Flevoland 

 

Stormdrieling 

Het was wat, die stormen van half februari. 

De ene na de andere storm teisterde het 

land. Het leverde flink wat werk op. Samen 

met vrijwilligers zijn we zeker twee weken 

druk geweest in het Voorsterbos. Autowegen, 

fietspaden en wandelpaden houtvrij maken, 

gevaarlijke vellingen en bomen langs de 

paden op veiligheid controleren. Ook in de 

andere gebieden van Natuurmonumenten 

was werk aan de winkel. Zo was het dak van 

het boothuis waar de boot voor het Vogeleiland ligt, deels weggeblazen en ontstonden op de Marker 

Wadden enkele scheuren in de dijk en liepen de huisjes wat schade op. Een enorme pluim voor 

iedereen die druk bezig is de stormschade op te ruimen.  

Toch zijn wij ontzettend blij met de storm! In een oerbos is 40% van het hout dood. Even ter 

vergelijking, in onze bossen is tussen de 1% en 5% dood hout. Alle bomen die naast de paden 

gevallen zijn, blijven liggen. De wortelkluiten zorgen voor dynamiek en een microklimaat waar water 

lang blijft staan. Schuilgelegenheid voor insecten, amfibieën en groeiplaatsen voor vochtminnende 

planten. Het liggende dode hout zorgt voor een boost in paddenstoelen, mossen en varens. Tussen 

de takken groeien nieuwe bomen die anders snel door de reeën zou worden opgegeten. En er zijn 

open plekken ontstaan. Hier beginnen soorten te groeien die van nature in deze loofbossen thuis 

horen en niet zijn aangeplant door de mens. Bij een deel van de bomen is de kop eruit gewaaid. Dit 

laat een lange open wond achter. Perfect voor spechten, vleermuizen en misschien wel een bosuil. 

Kortom de wind zorgt zowel op de korte als de lange termijn voor meer dynamiek en biodiversiteit. 

 

Paddentrek al gestart 

Door het warme weer van de afgelopen weken werden de eerste 

padden al weer gespot. Onderweg van hun overwinteringsplek naar 

het water waar ze op zoek gaan naar een partner en hun eitjes 

leggen. Het oversteken van de Voorsterweg is echter een 

levensgevaarlijke onderneming voor de padden, kikkers en 

salamanders. Hoog tijd voor het plaatsen van het ‘paddendoek’.  

 

Op 1 maart hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten in slechts 3 

uur tijd 700 meter doek geplaatst. Langs dat doek is om de 20 meter 

een emmer ingegraven. De komende weken worden de in de 

emmers vallende padden, kikkers en salamanders dagelijks door 

vrijwilligers geteld en daarna overgezet naar de andere kant van de 

weg.  
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Vrijwilligers gezocht 

Voor het Voorsterbos en het Waterloopbos zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers.  

 

Voor het Voorsterbos willen wij graag op zaterdag een beheerploeg op poten zetten. Lijkt het jou 

leuk om samen met anderen buiten in de natuur de handen uit de mouwen steken? Heb je daarnaast 

regelmatig op zaterdag tijd om te investeren in uitdagende werkzaamheden? Wij zoeken fitte 

mannen en vrouwen die een steentje willen bijdragen aan het natuurbeheer van het Voorsterbos.  

Of ben jij iemand die het leuk vindt om mensen enthousiast te maken voor de bijzondere 

geschiedenis van het Waterloopbos? Zowel voor de informatiebalie als voor het verzorgen van 

excursies zoeken wij extra vrijwilligers.  

 

Wij bieden een inspirerende werkplek in een prachtige omgeving, afwisselend en zelfstandig 

vrijwilligerswerk met ruimte voor eigen initiatief, goede begeleiding en een 

inwerk/kennismaakperiode. Interesse? Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op 

met vrijwilligerscoördinator Gea Otten via g.otten@natuurmonumenten.nl.  

 

Informatie 

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het Waterloopbos via 

Facebook.com/Waterloopbos. Het beheerkantoor van Natuurmonumenten Flevoland is deze periode 

het best bereikbaar via de mail: flevoland@natuurmonumenten.nl. 

 
 

 

NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 

Alles komt goed?! 

Een aantal weken geleden werden de meeste corona maatregelen 

afgeschaft. Wat een opluchting, ja alles komt weer goed. We kunnen weer 

kijken waar we in de zomervakantie naar toe willen. We kunnen elkaar 

weer ontmoeten. We plannen weer feestjes. Ook in onze 

kerkgemeenschap waren we zo blij dat we weer samen konden komen op 

zondag en zeker ook omdat we weer uit volle borst mogen zingen. Ook het 

koffie drinken na de dienst hebben we gemist!  

 

Nog geen week later valt Rusland Oekraïne binnen. Wat nou, alles komt goed?! Echt niet! Poetin lijkt 

z’n verstand verloren te hebben en we weten niet wat we kunnen verwachten van deze man. Oorlog 

in Europa! Hoe moeten we reageren op deze oorlogsdreiging. We willen schreeuwen om 

gerechtigheid, maar wat is gerechtigheid in deze situatie? Wat is gerechtigheid voor burgers in 

Rusland, die niets anders horen dan wat hun leider wil dat ze horen? Ik citeer een interviewer op de 

Russische staatstelevisie: ”Kun je me vertellen hoe de soldaten welkom worden geheten in de 

gebieden [in Oekraïne] die zij bevrijd hebben? Waarop de geïnterviewde man zegt: “Ze verwelkomen 

ons als bevrijders. Ze lachen, juichen en kunnen hun tranen van blijdschap niet verbergen!”  

 

Nee, in onze ogen is dat geen gerechtigheid! Dat is het pas wanneer de oorlog stopt. De mensen in 

Oekraïne weer naar huis kunnen. Wanneer zij niet meer bang hoeven te zijn voor hun leven. Ja, pas 

dan komt alles goed?! We weten dat de realiteit weerbarstig is. Er gebeurt altijd wel weer iets 

ingrijpends, iets waarvan we nu nog niet weten wat het voor ons betekent. Het is niet gemakkelijk 

om te geloven in een hoopvolle toekomst.  

mailto:g.otten@natuurmonumenten.nl
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Toch is in de veertigdagentijd, de veertig dagen voor Pasen, het thema: “Alles komt goed?!” Want 

het zijn ook woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een 

toekomst die van Hem is. Soms is er twijfel of alles wel goed komt en zijn er vragen. De kerk in 

Kraggenburg is dan een plaats waar die vragen er mogen zijn. Waar we onze twijfels uit mogen 

spreken, waar we elkaar mogen helpen om ons te richten op de hoop, de hoop van Pasen. Het is ook 

de plaats waar we elkaar stimuleren al iets te laten zien van die nieuwe wereld. Door er voor elkaar 

te zijn, in het geloof dat alles goed komt!  

Bent u ook wel eens op zoek, wilt u wel eens een gesprek over al die vragen die het leven met zich 

meebrengt? U bent van harte welkom. We zijn er voor u!  

 

Klokluiden voor Oekraïne 

Op 3 maart hebben we met heel veel kerken in Nederland aan het eind van de middag de (nood) klok 

geluid voor Oekraïne als teken van verbondenheid met de mensen daar en als steun in de rug voor 

de mensen daar en hier. In een korte meditatie hebben we voorbede gedaan voor de mensen die 

lijden onder het oorlogsgeweld. Ook is er geld ingezameld en we zijn heel dankbaar dat we een mooi 

bedrag van 570 euro ingezameld hebben voor hulp aan de mensen daar. 
 

Informatie voor onze leden 
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt om de twee weken. Stuur dan een 

mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 

 
Land van Verwondering is weer gestart 

In februari stuurden we alle kinderen in het 

dorp, via de nieuwsbrief van school een 

uitnodiging voor Land van Verwondering. 

Natuurlijk zijn we dan altijd nieuwsgierig, 

komen er ook nu weer kinderen? Dat deden 

ze. Vijfentwintig kinderen doen mee aan de 

voorjaarseditie. Verdeeld in twee groepen. 

 

De kinderen horen dit keer verhalen over het 

leven van Jezus. Wat maakt hem zo 

bijzonder? Hoe kan het dat hij nog steeds volgelingen heeft? Waarom liep het zo desastreus met 

hem af? En wat vieren we met Pasen? Allemaal vragen waarop de kinderen zelf over na kunnen 

denken. We filosoferen erover. Met klei, via tekeningen of lego-bouwwerken laten de kinderen iets 

zien van hun gedachten over deze verhalen en vragen. Dat de kinderen daar verschillend over 

denken en praten is helemaal goed. Geloofszaken zijn persoonlijk. 

 

Land van verwondering is langzamerhand uitgegroeid tot een vaste activiteit in het dorp. Nu nog 

alleen voor kinderen. Maar deze manier van filosoferen en creatief bezig zijn, kan ook met 

volwassenen. Daarmee maken we nu een voorzichtige start. Op dinsdag 3 mei en 7 juni ’s avonds van 

19.30 tot 21.30 uur. Komt u dan meedoen? U bent van harte welkom! 

 

Liesbeth Winters 

mailto:contact@pknkraggenburg.nl
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Pasen en Palmpasen in de kerk 

Alles komt goed is het thema in komende 40dagentijd en Pasen. In deze 

40dagentijd, leven we toe naar de paasdagen. We bereiden ons voor op 

wat gaat komen en worden stiller. Hierbij hoort ook vasten. Door te vasten 

bereid je je bewust voor op het feest van Pasen: het feest van God die 

zichzelf steeds opnieuw aan ons wil schenken. Vasten schept ruimte voor 

verlangen naar het grote feest. Vasten kan op veel manieren. Je laat iets 

wat je eigenlijk graag wil maar best zonder kan. Veelal welvaartskeuzes. 

Daarom past het thema duurzaamheid ook goed bij het vasten. Als je goed 

kijkt naar de keuzes die je maakt in het leven kun je je leven op een 

verantwoorde duurzame manier proberen in te richten. Voor iets 

waarvoor je vast leg je geld opzij per actie wat daarna aan een goed doel geschonken wordt. Als je 

mee wilt doen zijn er op de website van de protestantse kerk Nederland vastenkaarten te 

downloaden. 
 

“Hoe vaak bijvoorbeeld, draagt men in westerse landen gemiddeld 1 kledingstuk? Is dat 7, 15 of 

35x?” *Lees onderaan het antwoord. 
 

In de kerk werken we met een paasproject voor de kinderen. Ben je klaar voor het feest? Elke week 

werken we in de kerk of thuis aan een nieuwe opdracht. We hebben een aantal boekjes extra voor 

kinderen die ook graag mee willen doen. Elke 1e zondag van de maand is er in de kerk een speciale 

kinderkerk voor de kids, 
 

De Stille Week begint dit jaar op 14 april, Witte Donderdag, met het avondmaal, waar Jezus voor het 

laatst van zijn discipelen het brood brak en de wijn deelde. Vervolgens Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag, twee kortere en meditatieve diensten. Waarna we op zondag 17 april samen het paasfeest 

vieren, het feest van de opgestane Heer. Hij gaf ons een nieuw begin en zei daarmee: Alles komt 

goed.  
 

Voorafgaand aan deze week is er de Palmzondag. Kinderen maken dan een Palmpasen stok en onze 

Kraggenburgse pastor Liesbeth Winters-Jonas gaat in die dienst voor. U kent haar misschien als de 

pastor met het bijzondere ondernemersplan bij ’t Hoekje, tijdens de schuurwandeling van 5 

maart      . 
 

*) Het antwoord op hoe vaak dragen mensen met een westerse achtergrond gemiddeld een kledingstuk is 7. Zevenmaal 

dezelfde trui of broek voordat we hem zat zijn en wegdoen. Dat is best weinig hè… Zeven is ook een bijzonder getal in de 

bijbel. God schiep de wereld in zeven dagen. Maar zeven is ook het aantal kleuren van de regenboog en als je de twee 

tegenoverliggende vakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt is dat ook altijd zeven. 
 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

dag datum tijd bijzonderheid voorganger 

zo 20-mrt 10.00  Ds. D.Wijmenga 

za 26-mrt 18.00 open kerk op zaterdagavond 

zo 27-mrt 18.00  Mw. Ds. I. Terlouw 

zo 3-apr 10.00  Dhr. G. Doorn 

zo 10-apr 10.00 Palmzondag, dorpsviering Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

do 14-apr 19.00 Witte Donderdag; avondmaal Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

vr 15-apr 19.00 Goede Vrijdag viering Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

za 16-apr 19.00 Stille Zaterdag viering Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 

zo 17-apr 10.00 Paasfeest Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon 
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SCHUURWANDELING-DEURCOLLECTE 

Soms zijn er onverwachte cadeautjes om te delen. Tijdens de Schuurwandeling op 5 maart ontving ik 

er één. Ik vertelde een verhaal vol satire over ‘mijn pastorale samenwerking’ met Joost van snackbar 

‘t Hoekje. Na afloop werd er verrassend veel gedoneerd in de collectezak. Vooraf had ik gedacht: 

‘Ach, een enkeling doet daar een loslopend muntje van 20 cent in.’ Maar nee, ik telde € 156,20 aan 

het eind van de avond. Fantastisch! 

Samen met Joost hebben we besloten om het bedrag te doneren aan giro 555 voor de vluchtelingen 

van Oekraïne. Voor de enkeling die nu misschien teleurgesteld is dat er toch niet een bestelpaal voor 

een Holy-Mac-Drive op het pleintje van de kerk komt…… je kunt Joost ook gewoon bellen en je 

bestelling doorgeven. Zijn telefoonnummer is 0527-285087. Want ja, ik gun Joost nog steeds extra 

omzet! En wat een geluk dat er in Kraggenburg steeds mensen opstaan om iets leuks voor het dorp 

te organiseren. En hoe! De organisatie was top! Dank jullie wel, Erna, Annemieke, Henk en Koenie. 

 

Liesbeth Winters-Jonas 
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AVONDVIERDAAGSE 2022 

Eindelijk kunnen we weer de avond4daagse met z’n allen gaan lopen! Jij 

loopt toch ook mee? Er zal dit jaar een peuterloop, langzame en een 

snelle 5 km en natuurlijk de 10 km gelopen worden. De 

basisschoolkinderen zullen de aanmeldstrook op school krijgen. 
 

Dit jaar wordt er gelopen van 5 t/m 8 april. Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 4 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 5 april Eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 6 april Tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 7 april Derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 8 april Vierde avond 17.30 uur 10 km starten bij Het Klokhuis 

18.00 uur 5 km starten bij het Klokhuis 

  18.15 uur start Peuterloop bij het Klokhuis (loopt 

alleen op vrijdag) 
 

De kosten voor de 5 en 10 km avondvierdaagse bedragen € 6,- per persoon. De kosten voor de 

peuterloop zijn € 2,50 per persoon.  
 

Kan je helaas niet alle avonden meelopen met de avond4daagse dan is er voor diegene op maandag 

de inhaalavond. Houdt er wel rekening mee dat er die avond geen begeleiding geregeld is, geen 

verkeersregelaars ingezet worden en er geen drinken halverwege is. 
 

Binnenkomst avond4daagse 

Op vrijdag 8 april komen alle lopers tegelijk het dorp binnen om 19.30. De lopers zullen verwelkomd 

worden met muziek van de fanfare bij Hotel van Saaze. De. Na vier avonden lopen wordt iedereen 

beloond met een fraaie medaille. 
 

Routes uitzetten en drinkposten 

Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Wie wil ons helpen met het uitzetten van 

de routes? Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die de drinkposten willen 

bemannen. Dit kan je aangeven op de antwoordstrook, of stuur een mail naar: 

avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mijn naam is: 

Deze afstand ga ik lopen: 

       Peuterloop               Langzame 5 km             Snelle 5 km    10 km  

Medaille nummer: 

De volgende dagen kan ik helpen met de routes uitzetten: 

     Dinsdag                      Woensdag              Donderdag      Vrijdag 

De volgende dagen kan ik helpen bij de drinkposten: 

     Dinsdag                             Woensdag              Donderdag      Vrijdag 

Deze antwoordstrook en het geld kun je in een envelop inleveren bij Ellen Nieuwenhuizen aan Stuwwal 19 dit 

graag voor voor 21 maart. 
 

Namens Be-Fair: 

Marije Dekker, Sandra Luten, Esther Matthijssen, Ellen Nieuwenhuizen en Gerdien Tuinstra. 
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Ingrediënten:  
1000 gr riblappen 2 grote uien 
4 grote kruimige aardappelen (agria’s) 2 strengen bleekselderij 
Vloeibare frituurolie 2 winterwortels 
250 ml runderbouillon 100 gram ontbijtkoek 
300 ml Belgisch Dubbel of triple bier 2 tl mosterd 
2 laurierblaadjes Flinke klont roomboter 
3 kruidnagels Snuf versgemalen peper en zout 

 

 

Old time favorite! Heerlijk voor een verjaardag of een feestje. Je maakt het lekker de dag ervoor 

klaar, even weer opwarmen en je zet je gasten een heerlijke old time favorite voor. Hier is iedereen 

dol op! 
 

Vlees voorbereiden 

Laat het vlees op kamertemperatuur komen, voordat je het gaat bakken. Dep het dan aan alle kanten 

goed droog met stevig keukenpapier en breng het op smaak met zout en peper naar wens. Doe een 

dikke klont roomboter in de pan, wacht even tot het schuim van de boter is weggetrokken en bak het 

vlees rondom bruin in ongeveer drie minuten en keer halverwege om.   

Snipper de uien, snijd de winterwortel en bleekselderij in plakken. Haal het vlees uit de pan. Bak de 

uien, winterwortel en bleekselderij in het overgebleven vet. Voeg vervolgens de mosterd, de 

kruidnagel en de laurier toe en verkruimel de ontbijtkoek . Voeg het vlees toe. Giet ten slotte het bier 

en de bouillon over het vlees zodat het vlees helemaal bedekt is. Plaats de deksel op de pan en laat 

sudderen voor ten minste drie uur. Hoe langer hoe beter! Roer af en toe wel door, zodat er niets 

aankoekt. 
 

Patatje  

Schil voor de frieten een ietwat kruimige aardappel, bijvoorbeeld een Agria. Snijd ze over de lengte in 

schijven van ongeveer 1,5 cm. Maak ze niet te dun. Spoel de gesneden frieten af met lauw water en 

laat ze goed uitlekken. Dep ze droog met stevig keukenpapier, zodat ze niet aan elkaar plakken. 

Frituur de frieten 5 minuten op 140-150 graden. Haal ze uit de frituur en laat ze minimaal een half 

uur afkoelen. Bak de frieten af op 180-190 graden totdat ze mooi goudgeel zijn (ongeveer 5-6 

minuten). 
 

EET SMAKELIJK!  Ik geef de pollepel door aan Christine Goossens! 

Harold van Beekhuizen 

Recept: Patatje stoofvlees 

Voor 4 personen 
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AANVRAGEN HULP EN ZORG 

De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wilt 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: 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  namens Dorpsbelang 

     Inge van Dijk-Westenbrink namens Be-Fair 

     Vanessa Verbeek  namens FC Kraggenburg 

Penningmeester:   Pieter van der Veen 

Advertenties:    Maarten Batterink 

Typewerk:    Ellen Nieuwenhuizen 

Lay-out advertenties:   Angela Goossens 

Drukwerk:    Multicopy Emmeloord 

Bezorging Kraggenburg:  Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg:  Johan Tadema 
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