


STUKJE VAN DE REDACTIE 

Op het moment van dit schrijven is het heerlijk 20 graden, doet ons gelijk denken aan feestweek 

taferelen. Hebben jullie daar ook weer zo’n zin in na twee jaar? In deze Uitkijk lees je er meer over! 

Zorg voor een goede bodem die avonden, misschien met het heerlijke recept van Christine 

Goossens? Blijkbaar hebben we een paar goede koks aan de Stuwwal wonen, want de pollepel blijft 

hier nog even…. 

 

Oh en vergeet ook niet om even bij te lezen over het pondje, het gaat dan eindelijk gebeuren. De 

avondvierdaagse kan er in ieder geval volgend jaar overheen       

 

Inleverdata advertenties en tekst voor de Uitkijk 

Advertenties aanleveren Tekst aanleveren Verschijningsdatum 

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 12 1 mei, 18e Level 1 11-dorpen steptocht 

3 Nieuws van de FC 13 Nieuws van het Klokhuis 

4 Jan en Stien Kaak 14 Oekraïense vluchtelingen 

5 Nieuws van Stek 15 Computerhulp en computercursus 

6 Cobi Wennekes 16 Aan tafel bij… Christine Goossens 

 Avondvierdaagse 17 Oproep vrijwilligers 

7 Koffietijd  KWF Kankerbestrijding 

8 Nieuws van de Fladderiep 18 Boulevard Leemkade krijgt groen licht 

9 Pontje over Zwolse Vaart ‘komt zo’ 20 Aanvragen hulp en zorg 

11 Feestweek 2022 Country & Western   

 

 

 

 

April 

27 

Koningsdag 

STEK 

 

 

Mei 

1 

Steptocht 

 

Mei 

13 

Leeuwenronde 

STEK 

 

 

Mei 

22 

Start Feestweek 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Secretariaat: Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg 

E-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Het is mijn beurt om namens het bestuur van Dorpsbelang een stukje voor De Uitkijk te schrijven. 

Om me even kort voor te stellen: mijn naam is Jan Balk, ik ben getrouwd met Erna en we wonen aan 

de Hertenweg. Sinds een paar jaar heb ik wat meer vrije tijd en ben ik gevraagd om penningmeester 

van Dorpsbelang te worden. 

 

Tot mijn taak behoort, naast het beheren van de financiën, het innen van de contributie. Dit gebeurt 

grotendeels via een automatische incasso eind mei/begin juni, wat voor ons erg prettig werkt. De 

Kraggenburgers die hier nog geen gebruik van maken, herinneren we er via een berichtje in hun 

brievenbus aan dat het tijd is om de jaarlijkse contributie over te maken. Dorpsbelang wil u bij deze 

hartelijk danken voor uw bijdrage. 

 

Op 25 maart jongstleden hebben we onze jaarvergadering in Het Klokhuis gehad. We waren blij met 

de goede opkomst. Naast de noodzakelijke punten voor een jaarvergadering zijn onze projecten kort 

besproken: CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Kraggenburg Zuid), de urnenmuur, het 

pontje, de loswal en de Multifunctionele Accommodatie. Ook is de actuele situatie van het 

kunstwerk “Pier en Horizon”  toegelicht.  Na de pauze werd er een interessante uitleg gegeven over 

de Gebiedsvisie Waterloopbos en omstreken. 

 

Eén project wil ik er uit lichten. Misschien bent u de laatste weken bij de voormalige vissteigers in het 

Voorsterbos geweest, dan heeft u kunnen zien dat de voorbereidingen aan beide kanten van de 

Zwolse Vaart voor het pontje in volle gang zijn. Onze plaatselijke firma’s Noordeloos en Macon zijn 

bezig om de laatste hand aan het pontje te leggen. De planning is om in mei alles klaar te hebben 

(houdt u Facebook in de gaten). U heeft er dan een mooie uitbreiding voor uw fiets- of wandelroute 

bij. 

 

Dit jaar kan de feestweek gelukkig weer doorgaan na een verplichte pauze vanwege corona. De 

feestweekcommissie heeft een mooi programma gemaakt en de wijken zijn aan het warmdraaien om 

hun beste beentje bij de verschillende onderdelen voor te zetten. In de wandelgangen hoor ik dat 

iedereen er veel zin in heeft. Ik hoop dan ook vele Kraggenburgers tijdens de feestweek te 

ontmoeten! 

 

Jan Balk, 

Dorpsbelang Kraggenburg 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN DE FC 

 

Een aantal weken geleden hebben we een actie gehouden voor Oekraïne.  

Daar hebben we het mooie bedrag mee opgehaald van €351,-. Dit geld gaat naar 

de vluchtelingen die in Kraggenburg worden opgevangen. Dank je wel voor jullie 

bijdrage. 

 

Op de extra ledenvergadering hebben wij een akkoord gekregen van de leden voor ons lichtplan. Dat 

betekent dat wij dat in werking gaan zetten en dat er straks weer getraind kan worden met de 

nieuwe verlichting. Een investering in de toekomst! 

 

Vrijwilligers 

Wij zijn blij met de huidige vrijwilligers die ons op dit momenten op verschillende manieren helpen. 

Wij kunnen als vereniging niet zonder mensen die ons willen ondersteunen, denk aan 

scheidsrechters voor de jeugd, kantinemedewerkers, leiders, ontvangst van de tegenpartij etc. 

Kijkend naar de toekomst willen wij als vereniging natuurlijk blijven bestaan. Als we met elkaar de FC 

blijven ondersteunen, op welke manier dan ook, dan is dat natuurlijk geweldig. Lijkt het je leuk om 

als vrijwilliger te helpen, meld je dan aan bij Harold van Beekhuizen, haroldbbq@home.nl. Vele 

handen maken licht werk, zeggen ze wel eens en dat geldt zeker voor FC Kraggenburg. Samen 

kunnen we het nog mooier maken! 

 

Voor in de agenda: 

 

 

 

 

Dat wil je niet missen, dus wij zien jullie op de Brem! 

Na een groot succes van vorig jaar, zal op 4 mei er een Oranjefestival voor de jeugd zijn! Volg ons op 

de sociale media, daarop volgt binnenkort meer informatie. 

 

  

FC Kraggenburg 1 – RKO 

17.00 uur 

De Brem 

mailto:haroldbbq@home.nl
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Speelschema senioren Kraggenburg: 

Datum FCK 1 FCK 2 FCK 3 

Za 16 april Thuis - - 

Ma 18 april Thuis - - 

Zo 24 april Uit Uit Thuis 

Za 30 april Thuis - - 

Zo 8 mei Uit Uit Uit 

Do 12 mei Thuis - - 

Zo 15 mei Uit Uit Uit 

Zo 22 mei Thuis Thuis Thuis 

Zo 29 mei Uit - - 

Ma 6 juni Thuis Thuis - 

Zo 12 juni - Uit - 

 

*FCK 1 speelt thuis om 14:00 uur. 

*FCK 2 en FCK 3 speelt thuis om 11:00 uur. 

 

Hopelijk treffen we elkaar op de Brem één dezer dagen. 

 

Groet, Harold van Beekhuizen 

Voorzitter FC Kraggenburg 

 

 

 

JAN EN STIEN KAAK 

Wij, Jan en Stien Kaak, gaan half april 2022 verhuizen. Met een blik op de toekomst en de afwegingen 

die daarbij horen, is het een woonplek in Emmeloord geworden. Met een lach en een traan verlaten 

we Kraggenburg na ruim 60 jaar. We hebben heerlijk gewoond en geleefd in het mooiste, groenste 

en gezelligste dorp van de polder. Vele herinneringen die we koesteren en meenemen, we hebben 

lief en leed gedeeld.  

'Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn’….. We zijn dankbaar dat we samen de volgende stap 

kunnen nemen in ons leven. Dorpsgenoten bedankt, Geitenbreiers bedankt, vrienden en kennissen 

bedankt. We komen elkaar vast ergens weer tegen en Emmeloord is nog steeds polder en dichtbij, 

onze voordeur staat altijd open. 

 

Hartelijke groet,  

 

Jan en Stien Kaak 

Houttuinen 104  

8301 XP Emmeloord.  

0527-252423 
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NIEUWS VAN STEK 

 

Afgelopen woensdag heeft onze jeugd weer het dorp schoongemaakt! Wat 

een toppers zijn het toch! Gewapend met een prikstok, handschoenen en een 

vuilniszak is het weer lekker opgeruimd. Daarna is er natuurlijk wel afgesloten 

met een heerlijk, welverdiend ijsje. 

 

Koningsdag 

Op Koningsdag gaan we om 10.00 uur starten met het hijsen van de vlag. Uiteraard onder 

begeleiding van Le Chapel. Daarna gaan we verzamelen bij Van Saaze op het plein. Daar kunnen de 

kinderfietsen weer mooi versierd worden, met daarna een optocht door t dorp. 

 

Steptocht 

Op zondag 1 mei wordt weer de Steptocht georganiseerd. Wij zullen daarbij helpen met de inzet van 

verkeersregelaars. De start en finish is dit jaar in Kraggenburg. Dat is dus twee keer spektakel! 

Rondom de finish zal er het één en ander te doen zijn bij het plein van Van Saaze. Houdt onze socials 

in de gaten voor de tijden. 

 

Leeuwenronde 

Na twee jaar mogen we eindelijk weer! Trek de hardloopschoenen maar weer aan, want de 

Leeuwenronde gaat plaatsvinden op vrijdag 13 mei.  

 

We hopen veel dorpsgenoten en verdere atleten te mogen verwelkomen. En uiteraard veel 

supporters die deze fanatieke lopers komen aanmoedigen. 

We starten met de halve marathon om 19.00 uur. De 2, 4, 6 en 11 kilometer starten daarna. Je kunt 

je ter plekke inschrijven bij Hotel Van Saaze. Hopelijk ook online, maar de link is nog niet bekend. 

Volg ons dan ook op Facebook. 

 

Het inschrijfgeld voor de halve marathon en de 11 km is € 10,00*  

Voor de 6 km, € 8,00* en de overige afstanden € 2,00.  

*Als er vooraf ingeschreven wordt, geldt voor de halve marathon, de 11 en de 6 km een korting van 

€2,00. 

 

De afstanden 2 en 4 km kunnen alleen op de vrijdagavond opgeven worden en de kosten zijn € 2,00. 

T/m 15 jaar is het inschrijfgeld € 2,00. Graag met gepast geld betalen. 

 

Voor alle deelnemers is een geweldige medaille te verdienen en ligt er een heerlijke appel voor je 

klaar!  

 

Om dit evenement mogelijk te maken, zoeken we nog vele vrijwilligers om te helpen. Denk aan 

verkeersregelaars, fietsers om de lopers te begeleiden of helpen met de inschrijvingen. Meld je aan 

om mee te doen via wilma.everts@home.nl. Ben je nieuw in het dorp? Dit is een leuke kans om veel 

nieuwe mensen te ontmoeten. 

 

 

 

 

mailto:wilma.everts@home.nl
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Voor in de agenda: 

Koningsdag   woensdag 27 april 

Steptocht  zondag 1 mei 

Leeuwenronde   vrijdag 13 mei 

Vakantieactiviteiten woensdag 24 augustus 

Seniorenactiviteit woensdag 26 oktober  

Intocht Sinterklaas zaterdag 19 november 
 

Stek Kraggenburg, 

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

Wilma van Beekhuizen 
 

 

 

COBI WENNEKES 

Beste Kraggenburgers  

 

Na een tijd van ruim 65 jaar heb ik besloten dat ik mijn geliefde stek aan 

de Voorstraat ga verruilen voor een woonruimte in de Markehof. Met 

pijn in het hart neem ik afscheid van Kraggenburg. Wij hebben altijd met 

veel plezier gewoond en gewerkt in deze fijne, gezellige en betrokken 

dorpsgemeenschap. 

 

Mijn nieuwe adres wordt:  

Walcherselaan 2 Kamer 202  

8316 NJ Marknesse  

Het telefoonnummer blijft: 0527 252338  

 

Bij deze laat ik jullie weten dat je ook hier altijd van harte welkom bent. Kom nog eens langs voor een 

kopje koffie, een praatje, of een glaasje en een kaartje. Bedankt voor alles, ik wens jullie alle goeds!  

 

Groeten Cobi Wennekes 
 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 

In de week van 4 april hebben we in Kraggenburg de avondvierdaagse 

gelopen. Veel kinderen liepen dit jaar voor het eerst mee, dit omdat het al 

twee jaar niet door kon gaan. Leuk om te zien dat er met zoveel 

enthousiasme gelopen werd. 

De weersvoorspellingen waren bar en boos, maar uiteindelijk hebben we 

toch drie dagen kunnen lopen met alleen af en toe een spatje regen en 

verder was het koud, maar droog. De donderdag hebben we helaas niet 

kunnen lopen dit i.v.m. code geel. Vrijdag mochten de kleinere kinderen de 

peuterloop lopen en rond 19.30 werden alle lopers van de 5 en de 10 

kilometer binnengehaald door familie, vrienden en een heuse fanfare. 
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                                                             Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 

Koffietijd is de gezellige en informatieve koffiemorgen in ons dorp. Naast de gezelligheid kunt u op 

de hoogte blijven van wat er zoal in ons dorp of naaste omgeving te doen is, en daarbij zijn we een 

meld- en informatiepunt op het gebied van Zorg en Welbevinden. In dat kader organiseren we ook 

geregeld een thema.  

 

Zo hadden we 8 februari aandacht voor ieders eigen Levensverhaal. Maddy de Bruin nam ons toen 

mee in de ervaringen bij het schrijven van stukjes herinnering uit je eigen leven. Het opschrijven 

ervan, het effect dat het op je heeft, en het jezelf beter leren kennen, zorgde voor een hele boeiende 

en interessante ochtend. (zie ook www.kraggenburg.nl/nieuws)  

 

Een ander thema is op a.s. dinsdag 26 april. Dan is de man achter de Facebook foto-rubriek: “Je 

komt uit Kraggenburg als……..”, Johan Tadema onze hoofdgast. Nagenoeg elke dag zet Johan een 

kersverse foto uit Kraggenburg of van de buitenwegen op Facebook. Er wordt dan volop op 

gereageerd, gegokt waar die foto gemaakt is en het lokt ook de nodige grappige opmerkingen uit. 

Johan komt ons hierover deze ochtend het één en ander vertellen, over waarom hij die bepaalde 

foto dan maakt en wat hij zoal onderweg beleeft. Hij zal dan ook de nodige fraaie foto’s laten zien.  

Ongetwijfeld zal het een interessante, leuke en gezellige ochtend worden. Een belangrijk recept voor 

ons welbevinden. Dus ook nu zeker een aanrader. 

Lijkt het u ook interessant en gezellig? Noteer dan alvast 26 april en neem gerust iemand mee. De 

toegang is gratis en opgeven is niet nodig.  

 

En dan wat anders:  

Loopt u wel eens tegen problemen aan op mobiele telefoon, I-pad, laptop, of p.c.?  

Er komt hiervoor een inloop-spreekuur tijdens Koffietijd. Een soort helpdesk in ons dorp. 

Werkgroep Omzien zorgt voor een deskundige (vrijwilliger) die u dan kan helpen. 

De bedoeling is dat elke 1e dinsdag van de maand, er zo’n inloop-uur is.  

De 1e keer zal dinsdag 3 mei zijn tussen 10 en 11 uur.  Vervolgens di. 7 juni, etc.  

Heeft u er mee te maken, neem dan als dat kan uw toestel mee.  

 

“Koffietijd”, is er elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur, in “het Klokhuis”. 

U bent natuurlijk van harte welkom, de koffie (en thee) staat voor u klaar.  

 

Werkgroep “Koffietijd”:   

Gien Rinsma, Sien Koning, Anton de Bruin, Wietse Siebenga en Harry Engels  
 

 

http://www.kraggenburg.nl/nieuws
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PONTJE OVER ZWOLSE VAART ‘KOMT ZO’ 

De weg naar het pontje over de Zwolse vaart is heel lang geweest. Maar het eind is in zicht. De  

bouwwerkzaamheden voor de beide aanlegsteigers zijn eind maart jl. gestart. Begonnen is met het 

verwijderen van de aanwezige opslag en het aanbrengen van grond aan kant van het Waterloopbos, 

gevolgd door het uitgraven van het talud aan de Kraggenburgse kant. Ondertussen wordt door de 

gezamenlijke constructeurs, firma Noordeloos (Hertenpad) en Macon (Leemkade), het pontje in de 

werkplaats van Noordeloos in elkaar gelast en opgetuigd. 

Naar verwachting zal eind april het pontje te water worden gelaten, waarna nog de afstelling en de 

verbinding met de beide steigers moet gebeuren. Naar verwachting zal begin mei de officiële in 

gebruikname op feestelijke wijze plaatsvinden. 

 

Lange weg afgelegd 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat voor het realiseren van het pontje een lange weg is afgelegd. 

De eerste gedachten over een verbinding tussen het Waterloopbos en het Voorsterbos werden al 

begin 2012 met elkaar gewisseld. Ook werd “de verbinding” al opgenomen in de recreatieparagraaf 

van het Dorpsontwikkelingsplan 2012-2015. Tegelijkertijd werd dit idee verder vormgegeven in het 

rapport “Toekomstvisie Voorsterbos 2013-2027”, dat in opdracht van Natuurmonumenten door de 

KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) was opgesteld. Onder de initiatiefnemers en de 

direct betrokkenen (o.a. Natuurmonumenten en Netl)  werd al snel het idee geopperd, dat een brug, 

bedoeld alleen voor fietsers en wandelaars, vanuit beheeroogpunt aantrekkelijker zou zijn. 

Tegelijkertijd werd geconcludeerd dat een brugverbinding van composiet, op grond van levensduur, 

uitstraling, onderhoud en duurzaamheid, de voorkeur heeft. Vanuit KNHM/ Arcadis zijn vervolgens 

tekeningen en berekeningen gemaakt voor zo’n brug over de Zwolse vaart. 

 

Subsidieaanvraag 2017 

De initiatiefgroep, bestaande uit Dorpsbelang, Natuurmonumenten en OVK heeft daarna met steun 

van Arcadis dit idee vertaald in een projectplan dat eind oktober 2017 is ingediend in het kader van 

het provinciale Fonds Leefbaarheid Platteland Flevoland. Ondanks een goede score, werd het project 

toen helaas niet gehonoreerd omdat de geraamde kosten (ruim € 350.000,-) het nog resterende 

beschikbare budget van het fonds overschreed (het project scoorde als 4e op de lijst van ruim 20 

aanvragen). Mede door de wijzigingen in de subsidievoorwaarden van het fonds (o.a. verlaging 

maximale bijdrage) is in 2018 besloten om opnieuw een subsidieaanvraag te doen, maar dan i.v.m. 

de kosten terug te vallen op het oorspronkelijk idee van het pontje.  

 

Aanvraag subsidie voor pontje succesvol 

Na de afwijzing begin 2018 is vanuit de initiatiefnemers alles op alles gezet om voor de tweede en 

laatste tranche van het Leefbaarheidsfonds wel in de prijzen te vallen. Eind 2018 werd het plan voor 

de verbinding m.b.v. een zelf getrokken pontje ingediend. De financiële onderbouwing daarvan was 

in opdracht van Natuurmonumenten opgesteld door het ingenieursbureau Eelerwoude uit Goor. In 

februari 2019 werd door Gedeputeerde Staten van Flevoland op basis van het advies van de externe 

adviescommissie (project pontje had de hoogste score!) de gevraagde subsidie van ruim € 103.000,- 

toegekend. Daarna is ook door de gemeente een bijdrage van € 26.000,-, bedoeld voor zowel 

investering als exploitatie, toegekend. Steun voor het project was er ook van de 

recreatieondernemers uit Kraggenburg en van het bestuur van Dorpsbelang Marknesse. 
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Vele hindernissen overwonnen 

Op basis van het goedgekeurde projectplan werd in maart 2019 de uitwerking ter hand genomen. 

Door Natuurmonumenten werd een ervaren projectleider ingezet (is later vervangen) die de 

realisatie moesten begeleiden. Heel veel vragen vroegen om een concreet antwoord zoals o.a. waar 

precies de oversteek realiseren, opstellen van het programma van eisen, maken van 

bestektekeningen m.b.v. Arcadis en de keuze van de bouwers van het pontje en de aanlegsteigers. 

Tegelijkertijd moesten vele hindernissen in die periode overwonnen worden. Zo vormde het 

beschikbare budget (€ 120.000,-) al direct een struikelblok toen de eerste offertes voor de bouw van 

beide aanlegsteigers en het pontje binnen waren. Dat vroeg om aanpassingen van de plannen. Het 

achterwege laten van de zonnecollectoren (€ 27.000,-) voor de elektrische ondersteuning bij de 

handbediening was er één van, alsook om de grootte van de pont te beperken tot maximaal vier 

personen met fiets). Verder is vanuit kostenoverwegingen besloten om de oploopbaan korter te 

maken (iets steilere hellingshoek), zonder de toegankelijkheid geweld aan te doen.  

 

Vergunning traject 

Het vergunning- en ontheffingstraject van de provincie voor het pontje en de beide aanlegsteigers 

heeft ook de nodige discussies opgeleverd (o.a. vanwege de noodzakelijke vrije doorvaart op de 

Zwolse vaart (hoever mag de steiger t.o.v. de bestaande beschoeiing uitsteken) als ook de vele 

vragen die beantwoord moesten worden m.b.t. het pontje. Door de constructeurs werd een 

innovatief drijvend aanlegsysteem geïntroduceerd, waardoor de kosten lager werden. 

Al met al werd pas na de ontvangst van de vergunning van de provincie (22 december 2021!) begin 

januari 2022 formeel de aanbestedingen aan Macon/ Noordeloos voor het pontje en aan A. de Jonge 

uit St. Jansklooster voor de beide aanlegsteigers gegund. En dat alles binnen het beschikbare budget!  

 

Toekomst 

Als straks het pontje in de vaart ligt, zal Dorpsbelang het eigendom ervan overdragen aan 

Natuurmonumenten. Die is dan verantwoordelijk voor de exploitatie. Tussen de partijen is in 2021 

daarvoor een overeenkomst getekend, waarin dit is geregeld. Gezamenlijk zullen partijen 

(Natuurmonumenten, Dorpsbelang en OVK) zich inspannen om het beheer en onderhoud langjarig in 

de benen te houden. Daarvoor zijn al eerder toezeggingen gedaan door deze partijen, de gemeente 

en een aantal (recreatie)ondernemers. 

T.z.t. zullen zeker ook vrijwilligers nodig zijn om onderhoud-werkzaamheden te doen. Daarbij zal ook 

het idee van “vrienden van het pontje” verdere uitwerking krijgen. Nu eerst maar uitkijken naar de  

officiële in gebruik name. 

 

Wubbo de Raad (voorzitter initiatiefgroep pontje) 

 



11 
 

           FEESTWEEK 2022 COUNTRY & WESTERN!! 

 
 
Nog heel even wachten en dan gaat de feestweek van start. Na 2 jaar geen (volledige) feestweek 
gehad te hebben wij veel zin om jullie allemaal weer in de feesttent te verwelkomen! 
Dit jaar vindt de feestweek plaats van zondag 22 mei t/m zaterdag 28 mei.  
Begin mei komt de feestgids door uw brievenbus met verdere informatie. Hieronder kunt u alvast 
zien welke activiteiten er zullen zijn. 
 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen die de 

feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek mogelijk!               

Datum & tijd Activiteit Voor wie 

Zondag 22 mei 
15:00 uur 

Opening Feestweek met 

Pop-up koor  

Locatie: PKN kerk 

Kraggenburg 

Iedereen  

Maandag 23 mei 
13:00 uur 

Tent opbouwen Iedereen 
 

Dinsdagavond 24 mei 
20:00 uur 

 
Bingo 

 
Iedereen 

Woensdag 25 mei 
10:30-11:30 uur 
 
13:00-15:00 uur 

 
Kinderochtend  
 
Kindermiddag 

 
Peuters & Kleuters 
 

Kinderen groep 3 t/m 8 

Woensdagavond 25 mei 
21:00 uur 

 

Band avond 

 
Vanaf 16 jaar 

Donderdag 26 mei 
13:00 uur teams aanwezig, 
start 13:30 uur 
 
16:00 uur 

 
Zeskamp 
 
De Donderdagmiddag 
Borrel 

 
Iedereen 
 
Iedereen 

Vrijdagochtend 27 mei 
10:00 uur 
 
 

 
Toertochten 
Fiets, Racefiets & Motor 

 

Iedereen  

Vrijdagavond 27 mei 
19:30 uur 
 
Na afloop 

 
Familieavond 
 

DJ 

Iedereen  
 
 
Iedereen 

Zaterdagmiddag  28 mei 
13:00 uur teams aanwezig, 
start 13:30 uur 
 
16:30 uur 

 

Volleybal 

 

Eten Country & Western 

Style 

 
Iedereen 
 
 
Iedereen 
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ZONDAG 1 MEI, 18E LEVEL 1 11-DORPEN STEPTOCHT 

 
Twee jaar lang is de tocht der tochten niet doorgegaan, maar dit jaar zal de legendarische steptocht 

traditiegetrouw weer van start gaan. De start en finish zal deze editie in ons Leeuwendorp 

plaatsvinden. Marknesse is de titelverdediger en is al twee jaar in het bezit van de enige echte 

‘Stepbokaal’. Hoog tijd dus dat de strijd weer losbarst. Kraggenburg staat met een ijzersterk team aan 

de start en gaat met één 40-plusser, twee vrouwen en acht mannen de Noordoostpolder rond.  

 

Er staan elf etappes op het programma. Om 10.30 uur is de eerste etappe: van Kraggenburg naar 

Marknesse. De rest van onze prachtige polder met op de route uitzicht op de tulpenvelden, zal 

daarna worden aangedaan. Rond 16.00 uur zal de karavaan op de Dam in Kraggenburg finishen en zal 

een foodtruck festival feestje in samenwerking met het HOK (Horeca Ondernemers Kraggenburg) 

losbarsten en de prijzen verdeeld worden. Kortom het belooft weer een mooie en gezellige dag te 

worden.  

 

We nodigen jullie allemaal van harte uit om stepteam Kraggenburg tijdens dit mooie rondje 

Noordoostpolder aan te moedigen en af te sluiten met een hapje en een drankje op de Dam. Graag 

tot zondag 1 mei bij dit spektakelstuk!  

 

Afstand Starttijd Finish 

KRAGGENBURG – MARKNESSE 10:30 10:50 

MARKNESSE - LUTTELGEEST 11:00 11:15 

LUTTELGEEST – BANT 11:25 12:50 

BANT – RUTTEN 12:00 12:20 

RUTTEN – CREIL 12:30 12:50 

CREIL – ESPEL 13:00 13:15 

ESPEL – TOLLEBEEK 13:25 13:45 

TOLLEBEEK – EMMELOORD 13:55 14:20 

EMMELOORD – NAGELE 14:30 14:55 

NAGELE – ENS 15:05 15:30 

ENS - KRAGGENBURG  15:40 16:00 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

Alles kan weer! 

Wat zijn wij blij dat alles weer kan! En dat merken we meteen aan de drukte in het Klokhuis: eind 

februari konden we de Zotte Leeuwkes weer verwelkomen, en alle wekelijkse activiteiten vinden 

weer volop plaats: bridgen, soos, koffietijd, yoga, biljarten, jeu de boules, de loopgroep, de darters 

en de schoolmusical: iedereen is er weer. En we zien in onze agenda dat er weer volop verjaardagen 

worden gevierd en feestjes worden ingehaald. Welkom terug allemaal! 
 

Bestuurswisseling 

Op 21 maart hadden wij onze jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht, die bestaat uit 

vertegenwoordigers van de verenigingen en clubs die gebruik maken van het Klokhuis. Tijdens die 

vergadering werd afscheid genomen van Klokhuisvoorzitter Jan Rinsma en vicevoorzitter Piet 

Langeweg. Beiden werden hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor het Klokhuis en we zijn heel 

blij dat ze beide beschikbaar blijven voor vrijwilligerstaken. De Raad van Toezicht heeft vervolgens 

twee nieuwe bestuursleden benoemd: Ewoud Biesheuvel en Erna Balk.  
 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Erna Balk, voorzitter    John van Egmond, vicevoorzitter 

Samantha Bosma, secretaris   Pieter van der Veen, penningmeester 

Ewoud Biesheuvel, bestuurslid 
 

Klussendag 

Op 2 april hebben we onze voorjaarsklussendag gehouden. Vrijwilligers staken de handen uit de 

mouwen om de grote schoonmaak te doen, het straatje voor de garage op te hogen, de dakgoot te 

inspecteren, de achterwand op het toneel te verven, nieuwe lampen op te hangen, een nieuw slot op 

de toiletdeur te plaatsen, etc. Dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben! 
 

Aanpassing toilet voor mensen met rollator 

Een paar vaste bezoekers van het Klokhuis maakt gebruik van een rollator en voor hen was het lastig 

om het toilet te gebruiken. We hebben in ons dorpshuis helaas niet de ruimte om een volwaardig 

invalidentoilet te maken, dus hebben we gekeken naar de mogelijkheden die er wel zijn. We hebben 

nu een slot op de buitendeur van het damestoilet geplaatst (de deur tussen de gang en het 

voorportaal van het toilet). Mensen die meer ruimte nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een 

rollator, kunnen deze deur op slot doen en dan gebruik maken van het toilet, met name het 

rechtertoilet welke een verhoogde toiletpot en een handgreep heeft. Ook heren kunnen hiervan 

gebruik maken! Binnenkort zullen we ook nog de huidige grote toiletrolhouders vervangen door 

kleinere, zodat er nog iets meer ruimte ontstaat. We realiseren ons dat deze oplossing niet ideaal is, 

maar hopelijk komen we onze vaste bezoekers hiermee toch een beetje tegemoet. 
 

Barvrijwilligers gezocht 

Voor de vaste activiteiten van het Klokhuis hebben we doorgaans voldoende barvrijwilligers, maar 

voor de incidentele activiteiten, met name in de avond, kunnen we soms nog wat extra handen 

gebruiken. Denk hierbij aan vergaderingen, carnaval, feestweek, verjaardagsfeestjes, etc. Ook voor 

‘Koffietijd’ op de dinsdagochtend kunnen we nog iemand gebruiken die af en toe achter de bar staat. 

Ben jij, of ken jij iemand die ons af en toe zou willen helpen? Meld je dan bij onze beheerder Abel van 

der Zwaag abelvanderzwaag@gmail.com of 06-10312720. 
 

Tot ziens in het Klokhuis! 

Erna Balk 

mailto:abelvanderzwaag@gmail.com
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OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 

 

In ons dorp worden door de familie de Vries negen Oekraïense vluchtelingen (twee families) 

opgevangen. Zij komen uit Oost-Oekraïne en hebben een vriendenband met mevrouw de Vries, die 

Oekraïense is. Bij de inval van Rusland eind februari hebben zij hun toevlucht gezocht in 

Kraggenburg. Ze zijn dus al vele weken in ons dorp. 

 

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang en op Facebook en de website is hier ook al aandacht aan 

gegeven. Toch lijkt het ons goed u ook via de Uitkijk te informeren. 

Gelukkig is extra huisvesting geregeld en wonen de vluchtelingen op twee adressen. Ondertussen 

proberen Dorpsbelang en de werkgroep Omzien het gezin en de twee vluchtelingenfamilies zoveel 

mogelijk te ondersteunen. Juist met zaken waar vraag naar is. Zo is er o.a. Nederlandse taal voor de 

kinderen van 15 – 17 jaar hier in het dorp. Voor de middelbare scholieren is tot nu toe nog niets 

geregeld. Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er school geregeld in Emmeloord. Als de 

kinderen voldoende Nederlands kennen, dan mogen ze hier naar de basisschool. De vluchtelingen 

hebben voor dit moment voldoende spullen en ook zijn bijvoorbeeld fietsen geregeld. 

 

Er zijn al enkele acties geweest door de school en de voetbal. Maar er komen meer vragen richting 

Dorpsbelang en Omzien zoals: "Wat kunnen we doen, wat kan het dorp doen?" In een overleg tussen 

Dorpsbelang en de werkgroep Omzien is afgesproken dat we ons richten op praktische zaken, hand- 

en spandiensten voor de vluchtelingen en waar nodig voor het opvanggezin. De verantwoordelijkheid 

op velerlei gebied voor de vluchtelingen ligt bij de gemeente. Op de gemeentelijke website is een 

speciale pagina over Oekraïense vluchtelingen, www.noordoostpolder.nl/oekraiense-vluchtelingen 

waar u veel informatie kunt vinden. 

 

Voor Kraggenburg hebben Dorpsbelang en Omzien afgesproken dat Omzien het aanspreekpunt is als 

het gaat om de vluchtelingen in ons dorp. Dat kan via e-mail naar jules.overmars@hetnet.nl  

Wilt u iets weten, heeft u een goed idee, wilt u misschien hulp bieden, komen er nog meer 

vluchtelingen voor huisvesting naar ons dorp, enz? We horen het graag en stuur dan een e-mailtje. 

Pas op 4 april konden de vluchtelingen officieel worden ingeschreven. Daarmee is dan pas de 

mogelijkheid voor ondersteuning door de gemeentelijke overheid en voor werken in Nederland.  

 

Naar omstandigheden gaat het redelijk met de vluchtelingen. Bedenk wel dat het nog steeds heel 

spannend en (psychisch) zwaar voor hen is. Zeker nu Rusland de oorlogshandelingen nog meer richt 

op Oost-Oekraïne (6 – 8 april). De oorlog is nog niet voorbij en de vluchtelingen zullen nog wel 

langere tijd in Nederland en in ons dorp blijven. Realiseer je hoe wij het in Nederland hebben 

(ondanks diverse problemen). Bedenk dan eens hoe u, hoe wij de Oekraïense vluchtelingen kunnen 

helpen, hen een hart onder de riem kunnen steken. 

 

Dorpsbelang en werkgroep Omzien. 

 

 

 

https://www.noordoostpolder.nl/oekraiense-vluchtelingen#_blank
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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COMPUTERHULP EN COMPUTERCURSUS 

 

De werkgroep Omzien gaat van start met het bieden van hulp en 

ondersteuning bij gebruik van uw PC, laptop, tablet en mobiele telefoon. 

Enkele vrijwilligers willen zich hiervoor inzetten. Op deze manier willen we 

een soort van helpdesk, dichtbij in ons dorp, gaan opzetten. Het gaat 

specifiek om hulp, een helpende hand, als u er zelf niet uitkomt bij het 

gebruik van computer, mobiele telefoon of tablet. Of u zit omhoog met de vraag  “Hoe  moet dit ook 

al weer?”. Dat kan bijvoorbeeld zijn: inloggen op een website, wat opzoeken op internet, 

aanvraagformulieren invullen of opsturen, een App installeren op de mobiele telefoon, enz. Het is 

niet de bedoeling dat een cursus in computergebruik wordt gegeven. 

 

We willen van start gaan met een inloop-uur van 10.00 tot 11.00 tijdens Koffietijd op de 

dinsdagmorgens in het Klokhuis. En wel iedere eerste dinsdag van de maand, dus, 3 mei, 7 juni,  5 

juli, 2 augustus, enz. Neem uw laptop, tablet of mobiele telefoon ook mee. In het Klokhuis heeft de 

vrijwilliger ook een eigen laptop voor uitleg als u wel een vraag heeft, maar thuis een PC heeft die u 

niet kunt meenemen. 

Dit is een eerste stap voor hulp/ondersteuning op de moderne apparaten voor internet. Heeft u 

hierover vragen, wensen of suggesties voor nog andere manieren van ondersteuning, stuur dan een 

e-mail aan jules.overmars@hetnet.nl   

 

Computercursus 

Omzien wil in samenwerking met de bibliotheek een computercurus organiseren voor meer 

vaardigheid in het gebruik van DigiD. 

Aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven aan de gemeente, of huurtoeslag 

aanvragen. Dit zijn allemaal zaken die u steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een 

DigiD nodig. Soms is dit lastig. Daarom biedt de bibliotheek de cursus ‘Werken met de e-overheid’ 

aan. U leert hierin hoe u zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunt regelen. 

U leert in de cursus stap voor stap om steeds meer zelf via internet te regelen. Hoe kunt u informatie 

vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kunt u iets aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de 

gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan 

bod. ‘Werken met de e-overheid’ behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als 

de landelijke overheid.  

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten en is kosteloos. Omdat we werken met de computer, 

is het belangrijk dat u al wel kunt omgaan met toetsenbord en muis (of tablet). 

Deze cursus is kosteloos.  

Mocht u nog geen DigiD hebben, dan wordt die aangevraagd in de eerste bijeenkomst.  

De cursus zal zijn op woensdagochtenden en we willen starten op 11 of 18 mei. U kunt zich opgeven 

bij Jules Overmars, 06 – 1336 5247 of jules.overmars@hetnet.nl   

Dit moet dus snel en kan t/m 1 mei.  

 

Werkgroep Omzien 

 

 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Ingrediënten:  
1 kg asperges 4 eieren 
100 gr hamblokjes 150 gr roomboter 
bieslook melk 

 
 

 

Yes!!!! Ze zijn er weer…Asperges en Aardbeien, oftewel het witte 

goud en de zomerkoninkjes. 

Toen ik kennis kreeg met de fam. Goossens moest ik natuurlijk 

asperges en aardbeien eten. De asperges werden in de kassen 

geteeld en de aardbeien onder “plat glas”. Asperges had ik nog 

nooit gegeten, dus was heel benieuwd. Tussen de asperges met 

Klasse 1 (deze gingen naar de veiling) waren er ook gekneusde, 

kromme en geknakte. Deze kwamen bij ons op tafel. Moeke 

Goossens maakte de variant die hieronder beschreven staat. De lekkerste die ik ooit gehad heb! Het 

toetje bestond uiteraard uit onder andere aardbeien! Een feestmaal! 
 

Zorg dat de asperges een uur van tevoren in koud water hebben gelegen. 
 

Schil de asperges ca. 2,5 cm vanaf de kop met een dunschiller. Heb je een aspergepan, zet ze rechtop 

met de kop naar boven. Bij een gewone pan leg je ze plat neer en evt. doormidden snijden. Met een 

beetje zout (naar behoefte) met water en een flinke scheut melk aan de kook brengen en ca 8 tot 12 

min zachtjes laten doorkoken. Prik met een vork in het onderste deel van de asperge om te voelen of 

het gaar is. 

Intussen de aardappels en eieren (hard) koken. 
 

Zo gauw de asperges gaar zijn, giet je ze voorzichtig af. Giet de gesmolten roomboter over de 

asperges en voeg daarna de hamblokjes, de grof gesneden eieren en de bieslook toe.  

Laat dit een paar minuten staan, zodat het lekker in kan trekken. 

Qua uitstraling is het geen culinair hoogstandje, maar wel de lekkerste variant! 
 

Aardbeien… wie houdt hier nou niet van? 

Er zijn zoveel lekkere recepten met aardbeien, zoals aardbeien-tiramisu, ijs met verse aardbeien, 

Griekse yoghurt met aardbeien en honing… enz. Maak er wat lekkers van! 
 

EET SMAKELIJK! Ik geef de pollepel door aan Theo Boekee! 

Christine Goossens 

Recept: Asperges 

Voor 4 personen 
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OPROEP VRIJWILLIGERS 

In deze uitgave van onze dorpskrant hebt u kunnen lezen dat de komende maanden het gebied rond 

de Loswal zal worden aangepakt. Ook ijsclub Klein Cortina gaat de handen uit de mouwen steken. 

Het ligt in de bedoeling om het voorste deel van de ijsbaan te gaan verhogen waardoor er met vorst 

eerder geschaatst kan worden. Daarnaast zal het terrein rondom de ijsbaan toegankelijker gemaakt 

gaan worden en wordt er een pad over het dijkje langs de Leemvaart gemaakt. Wat veel tijd en 

energie zal gaan kosten is het afbreken en slopen van het oude clubgebouw en dit te vervangen door 

een nieuw clubgebouw. Het huidige gebouw staat er sinds 1972 en is zwaar verouderd en niet meer 

van deze tijd. Binnen het nieuw te plaatsen gebouw zal ook ruimte gemaakt worden voor de opslag 

van materialen die door de enthousiaste mountainbikers uit Kraggenburg ingezet gaan worden voor 

de fietsroute door het bos. Ook een afspoelinstallatie voor het schoonmaken van de fietsen zal 

worden gerealiseerd. 
 

Om deze plannen mogelijk te maken heeft het bestuur van Klein Cortina zich aangesloten bij het 

Leaderproject, dat samen met de gemeente en de bewoners van ons dorp, uitgevoerd gaat worden. 

Zelfwerkzaamheid en de inzet van vrijwilligers is de belangrijkste pijler om de ambitieuze plannen 

uit te voeren. 
 

Met andere woorden: uw inzet en hulp is dringend gewenst. Daarbij moet u denken aan het 

uitvoeren van b.v. snoeiwerkzaamheden en grondwerk, hulp bij het slopen en opnieuw opbouwen 

van het clubgebouw (denk hierbij o.a. aan het installeren van elektra, plaatsen van een keuken, 

aanleggen waterleiding, plaatsen van panelen etc.)  De komende weken zullen wij u verder 

informeren en u persoonlijk benaderen om ons mee te helpen. 

Mocht u nu reeds mee willen denken en bereid zijn om enige tijd en energie in dit project te willen 

steken dan kunt u contact opnemen met: 
 

Arno Matthijssen 06-12071601 info@maconkraggenburg.nl 

Adri Janse  06-46722193 a.janse12@kpnplanet.nl 

Molle Stuiver  06-23058134 molle_stuiver@hotmail.com 
 

BESTUUR IJSCLUB KLEIN CORTINA 

 
 

 

KWF KANKERBESTRIJDING 

Het bestuur van het KWF is dringend op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het organiseren 

van de jaarlijkse collecte voor het KWF over zou willen nemen. Deze collecte vindt elk jaar plaats in 

de eerste week van september.  
 

We hopen via deze weg u te bereiken. Mocht er geen vervanger komen dan zien we ons helaas 

genoodzaakt om de jaarlijkse collecte te stoppen. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact 

opnemen met één van ons.  

We horen graag van u.  
 

Namens het bestuur van het KWF, afdeling Kraggenburg, 

Willy Bremer 06 30481875 

Ellen Holster 06 86624900  

mailto:info@maconkraggenburg.nl
mailto:a.janse12@kpnplanet.nl
mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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BOULEVARD LEEMKADE KRIJGT GROEN LICHT 

Op 22 maart jl. heeft het College van B&W Noordoostpolder ingestemd met de extra financiering 

voor het Leaderproject “Boulevard Leemkade”. Dit project omvat de volgende onderdelen:  

verfraaiing loswal en aankleding gedeelte industrieterrein, de aanleg van een botenhelling, de 

bietenbrug veilig en toegankelijk maken, aankleden met meubilair en het ijsclubgebouw geheel 

vernieuwen en inzetten voor breder gebruik. Daarnaast wordt de ijsbaan aan de voorzijde 

gedeeltelijk opgehoogd en mede geschikt gemaakt voor andere activiteiten. De wandel – en ATB 

routes in het bos uitbreiden en/of beter op elkaar laten aansluiten en zorgen voor een betere 

bewegwijzering. Het Leaderproject is gericht op de versterking en het aantrekkelijker maken van het 

gebied voor de lokale bevolking, maar zeker ook voor recreanten en toeristen die ons gebied komen 

bezoeken. 

Medio vorig jaar is het projectplan al door de Leadercommissie positief beoordeeld en heeft de RVO 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) nu ingestemd met het verstrekken van de Europese 

subsidie van bijna € 120.000,-. De totale kosten van het project zijn begroot op € 462.568,-. Naar 

verwachting zal binnenkort de gemeenteraad ook zijn fiat geven aan de voorgestelde gemeentelijke 

financiering.  
 

Lange aanloop nodig 

Met dit project is al in 2019 gestart. Heel veel discussies zijn gevoerd over de invulling en de 

noodzakelijke lokale betrokkenheid en inzet voor o.a. de financiering. Vanwege de Leader 

voorwaarden was het nodig dat 40% uit eigen middelen (geld of arbeid) ingebracht moest worden. In 

de voorbereiding kwam ook nog een kink in de kabel nadat uit bodemonderzoek verontreiniging op 

de loswal was geconstateerd. Reden toen om vooreerst het onderdeel loswal/bedrijventerrein 

buiten het project te laten. Pas nadat aard en omvang van de verontreiniging bekend werd (voorjaar 

2021), is van gemeentezijde voorgesteld om alle projectonderdelen toch in één project onder te 

brengen. Voor de Kraggenburgse deelnemers (Dorpsbelang, Klein Cortina, OVK en 

Natuurmonumenten) een plezierige mededeling omdat daarmee tegelijkertijd de gemeente als 

projectaanvrager en -trekker ging fungeren. Met de gemeente is door deze partijen een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voordelen van deze constructie zijn dat de eis voor 

noodzakelijk cofinanciering door de totale gemeentelijke financiële bijdrage eenvoudiger kon worden 

gerealiseerd en de gemeente vanwege haar mogelijkheid van btw compensatie, uitgaat van prijzen 

excl. btw.  
 

Start en realisatie 

Voor de uitwerking en realisatie van de verschillende projectonderdelen dragen alle deelnemers hun 

eigen verantwoordelijkheid. Elke deelnemer aan het project zal op basis van het planningsschema 

zelf de vrijwilligers bij elkaar moeten halen om hun klus te klaren. De grootste klus ligt bij het bestuur 

van de ijsbaan. Niet alleen de aanpassing van de ijsbaan (gedeeltelijk verhogen, aanleg wandelroute 

over de dijk en verbetering entree), maar vooral voor de sloop en nieuwbouw van het 

ijsclubgebouwtje is veel inzet van leden/vrijwilligers nodig. Elders in deze Uitkijk vindt u een oproep 

hiervoor vanuit het bestuur van Klein Cortina.   

Nu gestart kan worden met de uitvoering wordt hiervoor een officieel moment gepland. Dit zal 

waarschijnlijk medio mei op locatie Loswal worden georganiseerd. Daarnaast zal de gemeente in 

samenwerking met OVK, de bewoners en bedrijfsleven op het industrieterrein persoonlijk 

informeren over de nu vastgestelde plannen. Volgens het planningsschema zullen eind 2022 alle 

onderdelen van het projectplan gerealiseerd moeten zijn. 
 

Wubbo de Raad (voorzitter initiatiefgroep) 
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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 

 
 

mailto:Vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
http://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:schuscha.huisman@carrefour.nu
mailto:info@carrefour.nu
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl

