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Van de redactie… 
 

Dorpskrant ’t Kuunders Kwartiertje bestaat vijf jaar. Ruim vijf jaar geleden kwam vanuit Plaatselijk 

Belang het initiatief voor het maken van een dorpskrant. De reden was onder andere het bundelen 

van verenigingsnieuws en activiteiten in één informatieblad. Om zo de lezer te attenderen op 

ontwikkelingen in het dorp en activiteiten die er worden georganiseerd. Voor de redactie was het vijf 

jaar geleden pionieren om de krant, naar eigen inzicht, te vullen. Want naast de inbreng van 

verenigingen, school en kerken ed. was het aan ons de taak om er een aantrekkelijk leesbare van 

krant te maken. Geen van de redactieleden had ervaring, maar met elkaar wel goede ideeën. Doel 

van de redactie was een krant te maken die de onderlinge binding en betrokkenheid van de bewoners 

versterkt. Dat het Kuunders Kwartiertje gewaardeerd wordt bleek wel tijdens de revue die de 

dorpskrant positief ten tonele bracht en uiteraard uit de reacties die we gaandeweg ontvangen her en 

der uit het dorp en ver daarbuiten. Daar zijn we als redactie uiteraard heel blij mee.   

De redactie maakt de dorpskrant niet alleen en zonder samenwerking van velen gaat het ons niet 

lukken om vier keer per jaar een krant te maken. We willen bij deze ook de inzet van Bram Lageweg 

benoemen. Bram is op de achtergrond actief en beheert de zakelijke kant van ’t Kuunders Kwartiertje, 

de financiën, advertenties en de abonnementen. Wim Schaart die het altijd weer lukt om het drukwerk 

tijdig klaar te hebben. En natuurlijk de bezorgers, familie Paulusma die de krant bij u in de brievenbus 

bezorgt, en de redactie zelf die de dorpskrant de Kuinderpolder rondbrengt.  

Vijf jaar geleden, …. wat is er veel gebeurd. Het MFA was nog niet klaar. Het oude dorpshuis moest 

nog gesloopt worden. De nieuwe huizen nog gebouwd. De voetbalkantine is grondig aangepakt en 

vernieuwd. Het Jeugdhonkbestuur is op het moment, druk bezig met een nieuw Jeugdhonk. Vijf jaar 

geleden was het eerste geboortekaartje van Rixt Bos en waren Pé en Lies de Vries 60 jaar getrouwd. 

Hoe bijzonder is het dat ze, nu zij 65 jaar getrouwd zijn, weer in onze dorpskrant staan.  

Ondanks dat het één van de favoriete rubrieken is, stoppen we na vijf jaar met “Kuundersen over de 

grens”. De meeste geëmigreerde Kuundersen zijn aan het woord geweest. Mocht het zo zijn dat u 

iemand uit Kuinre weet die verblijft, woont, werkt of stage loopt in het buitenland, dan is een verhaal 

natuurlijk welkom. Geef ons een tip, dan regelen wij het heel graag verder. We hopen dat er af en toe 

toch nog een mooi verhaal van “Kuundersen over de grens” in de dorpskrant komt.   

Tot nu toe hebben we veel oud krantenartikelen geplaatst die we ter beschikking hadden gekregen 

van mevr. J. Koers. Deze zomer werden we verblijd met het oud-krantenarchief van Fokke en Marie 

de Boer. Van Karst Mulder hebben we inmiddels ook veel artikelen uit het verleden van Kuinre 

gekregen waaruit we putten kunnen. We kunnen nog jaren vooruit. Natuurlijk blijven suggesties, 

foto’s, verhalen ed. van u, als lezer van harte welkom. Het is een krant van en voor de inwoners van 

Kuinre en omstreken.  

Mirjam Rijpkema stopt met haar redactiewerk. 

Jantina Pit komt in de redactie. We bedanken 

Mirjam van harte voor haar inzet en de 

jarenlange prettige samenwerking. We wensen 

Jantina veel succes en plezier in de redactie. 

We hopen op een goede samenwerking.  En 

dat betekent ook een nieuwe foto van de 

redactie op de eerste pagina. Met dank aan 

Klara van Vels die het gelukt is om ons in het 

gelid te krijgen voor deze nieuwe redactie foto. 

We wensen u veel leesplezier en prettige 

feestdagen toe.  

 

 

Winters Kuinre                          foto:  Klara van Vels 

Kerst in de Middenbuurt           foto: Klara van Vels 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

December  

09-12-2017 Kerstbomenverkoop in het Kuinderbos 

  09-12-2017 1e trekking decemberactie om 17.00 uur bij café “De Kleine Burcht” 

  13-12-2017 NBvP kerstdoedag 

14-12-2017 NBvP gezellige avond in kerstsfeer 

16-12-2017 Mystieke kerst, zie www.kaskuinre.nl 

22-12-2017 Kerstavond Comité Welzijn Ouderen om 18.00 uur in MFA De Botter 

31-12-2017 Carbidschieten bij het jeugdhonk vanaf 14.00 uur 

  

Januari  

05-01-2018 Nieuwjaarsbijeenkomst Comité Welzijn Ouderen 

06-01-2018 Oud papier 

06-01-2018 2e trekking decemberactie om 17.00 uur bij eetcafe ‘t Plein 

11-01-2018 Inschrijven voor KAS-Quiz 2018 vanaf 19.30 uur bij MFA De Botter 

18-01-2018 VvK (voorheen NBvP) jaarvergadering 

25-01-2018 Jaarvergadering V.C.K. ’76 om 20.00 uur in MFA De Botter 

27-01-2018 KAS-Quiz 2018 in MFA De Botter 

  

Februari  

10-02-2018 Kachelhoutdag Kuinderbos, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

15-02-2018 VvK (voorheen NBvP) lezing 

17-02-2018 Kindercarnaval bij MFA De Botter vanaf 14.00 uur 

23-02-2018 Stamppot eten Comité Welzijn Ouderen 

  

 
Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer noodgevallen 112             Politie (0900) 88 44   
Ambulance (038) 46 84 500              Brandweer (055) 50 53 322   
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81          Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112 
Dierenambulance (0522) 25 56 43             Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650 
 
Openingstijden bibliotheek  
Dinsdag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. 
  

http://www.kaskuinre.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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   Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 

 Verslag van de voorjaarsvergadering op 17-11- 2017 

  

 

1. Opening. 
De voorzitter heet 36 aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Wim en Roeli 
Schaart.   
 
2. Mededelingen. 
2.1 )  P.B. biedt 1000,- euro aan Comité Welzijn Ouderen aan, die zij hebben ontvangen via een 
inschrijving voor “provinciale subsidie regeling lokale initiatieven” bij de provincie. 
Dit bedrag is aangevraagd voor een nieuw koersbalkleed. Eens in de zoveel tijd krijgt P.B. een mailtje 
van de provincie waarin een aanvraag gedaan kan worden voor subsidie voor iets wat ten goede 
komt aan de gezondheid van de dorpsbewoners. Deze aanvraag moet altijd zo snel mogelijk 
gebeuren. Het is dus verstandig als de diverse behoeften bij voorbaat al bij ons bekend zijn.  
Verzoek aan de leden om ideeën aan te dragen bij het P.B. secretariaat, zodat snel geacteerd kan 
worden als een oproep voor subsidie verstrekking binnenkomt. Secretariaat P.B. neemt dan contact 
op met diegenen die zich gemeld hebben. Per aanvraag zijn verschillende criteria en  
aandachtspunten doorslaggevend. 
Aandachtspunten voor een aanvraag kunnen bijvoorbeeld zijn: 
Samenwerking met minimaal een andere organisatie, beweging, speciale doelgroep, inwoners en/of 
stichtingen, verenigingen, bedrijven. 
Bewoners kunnen ook een aanvraag op eigen titel indienen. Altijd met drie personen. 
Astrid Versluis vraagt of het ook mogelijk is voor dieren, voor zover wij weten niet. Nagekomen 
bericht: mocht de gelegenheid zich voordoen, dan is het handig als zij dit wel per email doorgeven 
aan het secretariaat.  
Jolanda Doze vraagt of er nieuwe materialen voor de gymzaal in aanmerking komen. In dit geval past 
het in de filosofie van de gemeente ten aanzien van beweging en gezondheid. 
Jelte Mulder bedankt voor het koersbalkleed. Comité Welzijn Ouderen gaat ermee aan de slag. 
Factuur indienen bij de penningmeester van P.B. 
Ruud v/d Hengel: jeugdhonk heeft een aanvraag ingediend.  
Tias Hazebroek vraagt of er een website of link voor de subsidie is? P.B. krijgt een mail van de 
provincie met een begin- en einddatum voor de aanvraag. Na deze einddatum wordt ook de website 
en de link weer verwijderd. Daarom moeten aanvragen ook bij P.B. bekend zijn, zodat wij de 
aanvragers t.z.t. de link kunnen sturen. 
P.B. wil altijd helpen met het invullen van het formulier. 
 
2.2.) Het ambtenaren bezoek aan Kuinre heeft plaatsgevonden. P.B. heeft een uitgebreide 
presentatie gegeven, waarna een rondleiding door het dorp volgde. We kregen enthousiaste reacties 
van de ambtenaren. 
 
2.3) De vitrine is leeg, wie wil hem vullen en wie wil hem beheren? 
Astrid Versluis biedt aan hem te vullen met haar beelden uit Egypte. Richard pakt dit nog even met 
haar op.  
Voor het beheren biedt helaas niemand zich aan. 
 
3. Bestuur 
Richard Bos treedt af als penningmeester. Gerdina Boek wordt met algemene stemmen verkozen tot 
penningmeester. Gerdina vertelt iets over haarzelf. 
 
4. Verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2017 
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen; een uitgebreid verslag heeft in het  
Kuunders Kwartiertje van 2017 gestaan. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen. 
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5. Visserij aanbod 
De opgeheven hengelsportvereniging “de Grote Veenpolder” heeft zijn overgebleven budget ter 
beschikking gesteld voor alle dorpelingen. Harrie Bakker stelt voor om het geld aan te wenden voor 
het aanlichten van de zwaan (c.q. kraanvogel) op de rotonde bij binnenkomst vanuit Emmeloord-
Kuinre. De leden vinden dat een goed idee. Voor de toevoer van elektriciteit wordt voorgesteld om dat 
met zonnepanelen te doen. Harrie zoekt het uit wat de mogelijkheden zijn en komt daar op terug. 
  
6. Projecten 
 
Harrie Bakker: 
 
Wegdekproblemen 
Dit jaar vindt er groot onderhoud plaats aan de Lageweg, maar de echt gevaarlijke punten in Kuinre 
(zoals bijvoorbeeld dijkafgang bij Rondebroek) zijn inmiddels gerepareerd. Het asfalt en de bermen 
van de buitenwegen/Bouwdijk zal in 2018 worden aangepakt. P.B. blijft in contact met de gemeente 
hierover. Paden langs de vijver en de plek vanaf de dijk waar bij regen een strook water van 1 tot 1.5 
meter ligt gaat men naar kijken. De gemeente heeft beloofd ervoor te zorgen dat de weg naar de 
dokterspraktijk gestrooid wordt, maar bij De Waag niet. Dan moet de auto terugrijden en dat gaat niet 
gebeuren. Er wordt niet gestrooid in de hofjes. Er staat een zoutbak bij de afloop helling van de dijk 
naar Vijverpark. Advies is om een paar emmers zout te halen, zodat men een voorraadje heeft staan. 
Als de zoutbak leeg is zelf de gemeente bellen dan vullen ze hem weer bij. Harrie blijft het aankaarten 
bij de gemeente. 
Bladkorven: Er staat er eentje bij de school. 
Vraag van Jelte Mulder: Gewassen grindtegels waar een gevaarlijke ruimte tussen zit op de helling 
tussen dijk en Vijverpark. Advies is om Melding Openbare Ruimte en Overlast (Mor melding) te 
maken. Formulier op de website van de gemeente.  
Er is nog een vraag over het vissen. Het vissen is in 2017 verboden. Maar de politie zal vissers met 
coulance behandelen. 
In 2018 mag er gevist worden met een visvergunning. Nachtvissen is niet toegestaan. Bij overlast kan 
men de politie bellen. 
 
Elke Vogelaar: 
 
Jeugdhonk: 
Ruud v/d Hengel vertelt over de vorderingen van de bouw van het jeugdhonk. De bouw wordt gedaan 
door een plaatselijke aannemer. De financiën zijn nog niet helemaal rond. 
Alle vergunningen zijn binnen. “Club 25” aanvragen zijn de deur uit. De planning is nog niet helemaal 
klaar maar het streven is om het nieuwe seizoen gebruik te maken van een nieuw jeugdhonk. Er zijn 
nog wat losse eindjes maar die worden nu uitgezocht. De gemeente werkt super mee. 
Gevraagd wordt waar nu de activiteiten gaan plaatsvinden. De activiteiten vinden voorlopig plaats in 
de PKN kerk. Ook wordt er een keer met de kinderen naar de bioscoop gegaan. 
De actie statiegeld gaat heel erg goed er is nu €1200.- opgehaald. 
 
AZC: 
Momenteel zijn er ca. 635 bewoners, 58% is jonger dan 25 jaar. Het zijn meest Syriërs. Er is geen 
overlast gemeld. De helft is inburgeraars. 
Vraag Tias Hazebroek: Wat wordt ernaast gebouwd? Dat wordt een arbeidsmigranten wooncomplex 
van Level 1. 
 
Glasvezel: 
Het betreft het buitengebied Noord-West Overijssel t.w. Steenwijk, Meppel, IJhorst, Zwolle, Kampen 
en Vollenhove. Dit zijn 6500 adressen. De uiterste aanmelddatum is 18 december, dan moet 50% 
gehaald zijn anders gaat het niet door. 
Afkoop bedrag is €1900,- adres gebonden of €15,- per maand. Bij latere aansluiting zijn de kosten 
minimaal €995,- plus €1900,- vastrecht. Het industriegebied van Kuinre wordt niet meegenomen, dit 
wordt in een apart traject bekeken. 
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Bauke Zandhuis en Gerdina Boek: 
 
Mobiliteit: 
Bus 76 blijft voorlopig bestaan ondanks nieuwe plannen voor het openbaar vervoer. Er wordt nog 
steeds doorgereden, het heeft de aandacht van Connexxion. De buschauffeurs worden er wel op 
aangesproken. Er wordt niet veel gebruik gemaakt van de vrijwilligers hulpdiensten. 
Parkeren Waagplein tijdens begrafenissen: Bauke heeft met behulp van een buurman een bord 
gemaakt. 
 
Anneke Turkstra 
 
Het Nationale Park Weerribben-Wieden:  
Ze hebben nog geen bestuur. De stand van zaken is eigenlijk nog zoals in het vorige verslag stond. 
Uit het vorige verslag: 
“Het kernteam heeft de afgelopen 2 jaar samengewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke 
visie voor de toekomst van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Men wil het Nationaal Park de 
komende jaren nog meer op de kaart gaan zetten, het moet de gehele regio een impuls geven op 
zowel economisch als ecologisch gebied. In het nieuwe Nationale Park zullen op verschillende 
locaties toegangspoorten komen te staan. Ook zullen de bezoekerscentra en het educatieaanbod 
worden vernieuwd. Op 5 april wordt het eindadvies voorgelegd aan de voorzitters  
van de plaatselijke belangen en op 11 april wordt het voorgelegd aan de raad. Voor de periode  
2017-2018 heeft de gemeente Steenwijkerland de toezegging gedaan de loonkosten voor de  
organisatie op zich te nemen. Daarna is er geen budget voorzien, dus één van de taken van  
de directeur is het zoeken naar structurele financiering voor de gehele werkorganisatie”.  
- Wim Schaart heeft het onderstaande doorgegeven. 
Hij is blij dat er van de K.A.S. en van Staatsbosbeheer via Harco Bergman de activiteiten voor 2018 
zijn doorgegeven. Deze worden nu geplaatst in de regiogids van Weerribben-Wieden die huis aan 
huis bezorgd zal worden in de regio en die bij de infopunten van Weerribben-Wieden gratis 
beschikbaar worden gesteld aan de toeristen. Tevens worden de activiteiten op de website vermeld 
en op de 3-maandelijkse raambiljetten die her en der in de regio hangen. 
Verzoek van Wim aan alle betrokkenen voor het jaar 2019:  
Als er andere verenigingen zijn die hun activiteiten willen doorgeven voor 2019, dan kunt u de e-mail 
sturen naar Wim Schaart. Als de e-mailadressen bekend zijn dan kan Wim u informeren wanneer de 
activiteiten aangeleverd kunnen worden. We maken er ons al jaren hard voor om Kuinre wat meer op 
de kaart te krijgen en dat lijkt nu een beetje te gaan lukken.  
Er komt volgend jaar een nieuwe kaart voor NP Weerribben/Wieden uit, waarin het gebied in 4 parten 
is ingedeeld.  

- Giethoorn en waterdorpen 
- Nationale park en veenhart 
- Zuiderzee en handelssteden (hieronder valt Kuinre) 
- Steenwijk en hoogland. 

Aan ieder gebied wordt apart aandacht besteed. Zo hopen we dat Kuinre ook wat meer bekendheid 
krijgt en dat de plaatselijke middenstand hier van kan mee profiteren. 
 
Vliegveld Lelystad: 
Er zijn actiegroepen bezig om de vlieghoogte te verhogen en tevens mogelijk de vliegroutes. Veel 
staat hierover in de media.  
 
Superrr: 
Beleidsstuk is naar de gemeente en besproken met de wethouder. Uitgangspunt is meerjarencontract 
en een toename van het aantal diensten. P.B. houdt vinger aan de pols. Nog geen antwoord 
gekregen. 
 
Peuterspeelzaal: 
Het goede nieuws is dat peuterspeelzaal doorgaat. Er zijn op dit moment nog geen details bekend, 
maar t.z.t. zullen de betreffende ouders geïnformeerd worden. 
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Overleg gemeente, provincie en P.B./ Groei: 
I.v.m. met de veiligheid zal bij de begraafplaatsen een tussenstrook voor afslaand verkeer 
gerealiseerd worden als de provinciale weg in 2018/2019 gerenoveerd wordt.  
De 50-80 km zone op de Overhavendijk blijft voorlopig 80 km. 
De tunnel bij de sluis krijgt een verbrede fietsstrook zodat fietsers niet meer af hoeven te stappen.   
Eventuele nieuwbouw Kuinderdiep is in gesprek met de gemeente, uitgaande van de 80 km zone. Dit 
beperkt het aantal woningen wel, maar biedt een eerste aanvang voor realisatie woningbouw.  
 
Ontwikkelingen Werkgroep Groei: 
Voor de pauze krijgt Harry Kingma namens de Werkgroep Groei (Goede Ruimtelijke Ordening En 
Inrichting) het woord.  
Rens Rietmulder heeft zich aangemeld als nieuw lid, er zijn nu 5 leden. Zij gaan het dorpsplan weer 
actualiseren. Hiervoor worden de klankbordgroepen benaderd. Gevraagd wordt of uit iedere wijk zich 
een bewoner wil aanmelden. Er zijn een heleboel zaken uit het dorpsplan 2010 gerealiseerd, maar 
ook een aantal niet. Verschillende redenen zijn hiervoor te noemen: niet actueel, niet relevant meer, 
maar ook financieel niet haalbaar.  Voor het nieuwe dorpsplan zal gekeken worden of de 
onderwerpen, die niet gerealiseerd zijn, nog actueel zijn. Met de klankbordgroep kan dan een nieuw 
plan gemaakt worden. Het streven is om begin januari bij elkaar te komen en om het plan klaar te 
hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dus haast is geboden…… 
 
PAUZE 
 
Presentatie: Historisch Kuinre door Evert de Boer 
Evert de Boer geeft een diapresentatie met oude foto’s en archeologische vondsten uit Kuinre en 
omgeving. Deze presentatie wordt enthousiast ontvangen met tevens een verzoek tot 
vervolgpresentatie. 
 
De Waag: 
Er geven zich 4 mensen op om de Waag te bekijken. 
 
Rondvraag: 
Tias Hazebroek: Wat is de laatste status van de AED’s. Afgelopen jaar is er een training geweest en 
er komt in februari 2018 weer een training. Gegadigden kunnen zich opgeven bij de coördinator: Alien 
v.d. Veen, Pampus 4, Tel: 0527-239199 emailadres: alienvanderveen@hotmail.com 
 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter bedankt tot slot de aanwezigen. Zij sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst iedereen 
wel thuis en tot ziens op de voorjaarsvergadering op donderdag, 5 maart 2018.  
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Oud krantenartikel van zolder…  
 

 

 
******************************************************************************************************************* 
Hallo dorpsgenoten,  
 
In januari/februari 2018 wordt er weer een herhalingscursus georganiseerd ‘reanimatie en AED’ door 
Mw. R. Willems van Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder. Indien u als inwoner van Kuinre 
een reanimatie en AED-certificaat elders heeft behaald (bijv. via werk, BHV of een EHBO-vereniging) 
en graag wilt meewerken aan dit vrijwilligersnetwerk binnen Kuinre, dan kunt u zich aanmelden bij mij. 
Ik kan u uitleggen hoe u zich kunt registreren in de digitale databank van www.hartslagnu.nl waarmee 
de meldkamer van de ambulancezorg de vrijwilligers aanstuurt bij een reanimatie. Hoe meer mensen 
met het reanimatiecertificaat zich aanmelden, hoe groter de kans is dat er iemand hulp kan bieden bij 
een daadwerkelijke reanimatie.   
Inmiddels staan er 38 dorpsgenoten op de lijst die zich ieder jaar laten trainen en zijn aangemeld bij 
de sms alert HartslagNu. 
Indien u nog geen reanimatie en AED-certificaat heeft maar wel interesse heeft in het volgen van een 
cursus reanimatie en AED gebruik dan kunt u zich aanmelden bij mij via het mailadres: 
aedkuinre@outlook.com of rechtstreeks bij Mw. R. Willems, (0527) 618208 
E-mail gpwillems@online.nl 
Er is geen vooropleiding voor nodig. De cursus wordt gegeven in 2 avonden á 2 uur, de kosten 
daarvan zijn € 30,- pp en wordt deels vergoed door de zorgverzekeraar (aan de hand van hoe u 
verzekerd bent). Na een ½ jaar volgt er een oproep voor de eerste herhalingscursus, kosten € 15,-. 
Daarna wordt u ieder jaar opgeroepen. Als u zich op wilt geven voor een reanimatie en AED-cursus 
dan wil ik graag de volgende gegevens ontvangen: 
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email adres en telefoonnummer. 
Mocht u nog vragen hebben of zich aan willen melden, dan hoor ik dat graag. 
 
Alien van der Veen, Coördinator AED-Kuinre. 

mailto:aedkuinre@outlook.com
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Op z’n kuunders 
 

Omzet melk in Kuinre bereikt recordhoogte!  Seniorenvissen weer goed bezocht! 

  

 

****************************************************************************************** 

Hoera, ’t Kuunders Kwartiertje en Rixt allebei 5 jaar. 
 

Het allereerste geboortekaartje in de dorpskrant 

5 jaar geleden was van Rixt Bos.  

Rixt wordt op 14 december 5 jaar. Rixt gaat naar 

de Burg. de Ruiterschool, zit in groep 2 bij juf 

Gerda en juf Edith. Rixt mag graag kleuren, 

tekenen en spelen op het schoolplein. 

Rixt gaat naar zwemles. Haar lievelingsknuffel is 

Aap. Rixt haar favoriete eten is een cracker met 

hagelslag van Fred en Ed en bloemkool. 

Namens de dorpskrant willen we Rixt van harte 

feliciteren met haar 5e verjaardag. We wensen 

haar samen met haar ouders Richard en Esther, 

haar zusjes Yildou en Brecht een hele fijne 

verjaardag toe.  

******************************************************************************************************************* 

De KWF collecte van de eerste week in september heeft het mooie bedrag van € 436,60 op gebracht. 

Hartelijke dank hiervoor, afdeling Kuinre gemeente Steenwijkerland. Gerda Bouma 

De Nierstichting heeft met de collecte in Kuinre € 329,00 opgebracht. Ook hiervoor hartelijk dank. 

Janine de Wit 

******************************************************************************************************************* 

Nieuwe dorpsomroeper??? 

Hebben we stiekem een nieuwe dorpsomroeper in de Kuunder??? 
Maar nee hoor, na navraag bleek dat Hans Kroes een keer is ingevallen voor 
Herman Snelder. Ging trouwens hartstikke goed hoor Hans! 

Rixt speelt graag prinses 
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Hier kan uw advertentie staan! 
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Hans, Ridder van de weg.  

Hans Commijs is benoemd tot bronzen Ridder van 

de weg. Deze stoere vrachtwagenchauffeur heeft 3 

jaar aaneengesloten schadevrij gereden. Hij heeft 

een certificaat gekregen, een VVV bon en een 

insigne hiervoor. Het is tegenwoordig met het 

huidige verkeer niet vanzelfsprekend om schadevrij 

te rijden en zijn vriendin Lydia en zonen Thomas en 

Twan zijn hartstikke trots op hem.  

 

 

****************************************************************************************** 

Auto inbraak in Kuinre 

 

 

****************************************************************************************** 

 

. 

 

 

 

 
Nieuw bord in Kuinre Nieuw asfalt Rondebroek 



                     17 
 

 

Ambachtelijke slager André Mulder wint goud met worst. 

Tijdens de Noordelijke Slagers Manifestatie werd onze Ambachtelijke 

slager/ worstmaker Andre Mulder bekroond met een gouden oorkonde. 

Bij de prijsuitreiking, die gepresenteerd werd door de bekende 

sportverslaggever Tom Egbers, bleek dat het halen van een gouden 

bekroning niet niks is. Zo let een deskundige jury niet alleen op de 

smaak, maar ook op de samenstelling, geur, consistentie en het uiterlijk 

van het product. Enkele honderden slagers, uit met name Noord-

Nederland, kwamen bij elkaar in het Van der Valk Hotel te Zwolle om 

getuige te zijn van de feestelijke prijsuitreiking. De beste slagers vielen 

in de prijzen en werden door Tom Egbers en het bestuur van de NSM in 

het zonnetje gezet.   

 

 
****************************************************************************************** 

 

Hej’t ok leezn? 
 

SPREEKWOORDN 
 
Jonges, zegt meester Appel teugn de klase, vandaage goan we spreekwoordn oefenn.Jan begint: 

“noa reegn koemt zuneskien”. “Goet, Piet now jie goat de meester veerder.“Gedeelde wile is dubele 

wile” ok priema. De beurte was now an Enkie, de ondeugt van de klase. “Een gek kan meer vraagn 

dan ’n wieze kan beantwoordn”. Meester Appel docht an de grapn van Enkie en vreug ‘m nog ’n 

spreekwoort. “Wie de skoen past, die trekt ‘m ok mar an”. Toen wort de meester kwoat! “Now rap ’n 

ander spreekwoort of jie goan noar meester Poel, de direkteur”! “Veul geskreew mar wejneg wole”, 

zee Enkie toen. Meester Appel kwoad de klase uut. “As de kate van huus is, dan viern de muuzn 

feest”! skreewt Enkie die deur ’t dole is.Eevmpies laater koemm bejde manluudn weer de klase in. 

“Het hinekende peert loopt achteran” mompelt Enkie zoo hart dat de klase ’t net kan hoorn. “Zoo 

Enkie” begint meester Poel op ’n vriendeleke toon, “wil jie mij ok es ’n spreekwoort zegng”? “Tuurlek” 

zegt Enkie onderdaneg, “Een onggeluk koemt niet vaak aleen”. Veerder koemt ie niet, want hij wort 

me toch uut de banke sleurt! “Bedenk je veur daj begint” brult Enkie nog. Mar as dat niet helpt en ze 

hum ’n best pak klapn wiln geevm, skreewt hij nog benowt: “Wat as jie niet wilt dat jow geskiet, doe 

dat ok ’n ander niet”! “Eruut jie”, meester prebeert ‘m nog ’n klets ome d’oorn te geevm, mar die zag ’t 

ankoemm en deuk vort. ’t Inktpotjen wat op de banke stoat valt op de gront kepot. Enkie wust mit ’n 

leenege sprong bij de deure te koemm en rent rap de skoele uut.Teugn twaalef uure goat ie noar 

huus en doet of er niks an de hant is. Mar ok hier gelt: Al is de leugn nog zoo snel, de woarhejt 

achterhoalt ‘m wel. ’n Kameroat koemt Enkie ophoaln en veproat zich. Vaader kriegt deur dat er op de 

skoele alweer wat gebeurt is. Hij is nog van d’owe stempel: Wie zien zeun liefhet, spaart de roe 

niet.Enkie veult die midag ok slim zien biln. ’t Lukt ‘m amper ome stile te zitn, al doet ie ok zoo zien 

best.Mar ja, ’t spreekwoort zegt ’t al: 

Wie zien gat vebrant, moet op de bloarn zitn!  

 

Aleman fejne feestdaagn en ’n goet begin van 2018! 

akermanechien 
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman 
 
OVER STAATSBOSBEHEER: Onze missie is beschermen, beleven en benutten van de natuur die 
we voor de samenleving beheren. Staatsbosbeheer eigendommen zijn ons nationale groene erfgoed. 
In Nederland beheren we ruim 260 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 
hectare een onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder 

Stand van zaken essentaksterfte 

Al eerder schreef ik over de essentaksterfte. Nu 4 jaar later wordt het ergste scenario steeds meer de 
waarheid. Inmiddels hebben we in het Kuinderbos al ruim 50000 zieke bomen omgezaagd. We 
koesteren die bomen die nog geen last lijken te hebben van deze ziekte, zij moeten zorgen voor 
resistente nakomelingen en daarmee willen we voorkomen dat de es geheel verdwijnt uit het 
Nederlandse bosbeeld. De ergste aangetaste bosvakken hebben we inmiddels al twee keer moeten 
dunnen en daarmee is het aandeel es daar al voor ruim 80% en soms al meer verdwenen. In deze 
bosvakken hebben we inmiddels 6 verschillende boomsoorten terug geplant op plekken waar geen 
natuurlijke verjonging stond. Bij Staatsbosbeheer blijft bos bos. We planten er beuk, eik, tamme 
kastanje, linde, fladderiep en zoete kers. We planten bewust geen mono cultures meer aan, zeg maar 
bosvakken met uitsluitend één boomsoort. In het Kuinderbos beheren we het bos zoveel mogelijk 
middels de pro silva bosbeheer gedachte dat wil zeggen natuurvolgend bosbeheer. Waar moeder 
natuur spontaan bomen laat ontkiemen vinden we dat geweldig, ook al zijn het soorten die we er zelf 
niet zouden planten. Groot voordeel is dat bijvoorbeeld reeën deze bomen nauwelijks aanvreten, 
terwijl bomen die we planten daar nog wel eens last van hebben. Ook het kostenaspect is niet geheel 
onbelangrijk. Spontaan bos is immers kosteloos. Wat we nu naar 5 jaar ook zien is dat secundaire 
ziekteverwekkers de verzwakte bomen aantasten. Bijvoorbeeld de honingzwam kan nu makkelijk 
binnen dringen en tast het wortelgestel aan van de bomen, waardoor ze spontaan bij enige wind 
kunnen omvallen met alle mogelijke vervelende gevolgen van dien. We houden bosranden goed in de 
gaten en grijpen in als dat nodig is. Veiligheid voor onze bezoekers boven alles. 

Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

Activiteiten komende periode 
9 december kap je eigen kerstboom, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

16 december Mystieke kerst, zie www.kaskuinre.nl 

10 februari kachelhoutdag Kuinderbos, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

*****************************************************************************************************************                           
 

Dat verdient een bloemetje! 
 

Het laatste bloemetje van Cindy’s Bloemen is naar Mirjam 
gegaan. Als dank voor haar inzet en enthousiasme voor ’t 
Kuunders Kwartiertje is dit meer dan verdiend.  
  

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
http://www.kaskuinre.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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Stichting Kuinre In Promotie (SKIP) 
 
Beste belangstellende van “Kuunderpunter” KU11, 
 
Graag uw aandacht voor het volgende. 
 
Vanaf nu is het voor iedereen die KU11 een warm hart toedraagt mogelijk om de KU11 GRATIS te 
sponsoren. 
 
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com/              
(u kopieert dit website adres in uw browser).    
 
Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een 
overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een 
van deze bedrijven levert KU11 een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus 
niets extra. 
 
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via KU11 kunt u terecht bij 4.500 
restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 
Wilt u dit ook zoveel mogelijk doorgeven aan familie, vrienden, buren etc.? 
 
Alvast bedankt namens SKIP/KU11 
Jan Mast 
 

******************************************************************************************************************* 

Het beheer van varend cultureel erfgoed is een grote verantwoordelijkheid. Wij, Stichting Kuinre in 

Promotie, willen het schip uit 1912 (oorspronkelijk gebouwd op de werf van Wolter Huisman - thans 

Royal Huisman - op de Ronduite) graag voor de komende generaties bewaren. Het schip is een 

zichtbare en tastbare herinnering aan de periode dat Kuinre aan de Zuiderzee lag. De vissersvloot 

van Kuinre bestond ooit uit tientallen schepen en de KU11 is het laatste originele exemplaar daarvan. 

De KU11 is toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Daarom is ze naar de scheepswerf van Jan 

Schreur in Giethoorn gevaren. Komende winter zal er onder andere een nieuwe elektromotor met 

bijbehorende accu’s worden geïnstalleerd. Volgens planning zal de KU11 komend voorjaar (2018) 

klaar zijn. Wij zullen u periodiek op de hoogte houden van de vorderingen van het werk aan de KU11. 

Om de kosten te dekken zijn donaties van harte welkom. U kunt daarover contact opnemen met 

Edwin Wietsma via edwinw761@gmail.com.   

  

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=7850
mailto:edwinw761@gmail.com
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Familieberichten 
 
 

 

 

Van links naar rechts; Ruud Vermeer, huisarts, Carien Mulder, praktijkondersteuner GGZ, Minke 

Hoekstra, huisarts in opleiding, hebben meegedaan aan de Fish-Potato run van Urk naar Emmeloord 

op zaterdag 16 september 2017.  

******************************************************************************************************************* 

 
 GLJan 

 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik 
maken om iedereen te bedanken voor de 
overweldigende en de warme belangstelling die 
wij mochten ondervinden tijdens mijn verblijf in 
het A.V.L in Amsterdam en bij mijn thuiskomst. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor. 
 
Julius en Jels de Vries 
 

Allen die ons “Briljanten” huwelijksfeest voor ons 
onvergetelijk hebben gemaakt, door bloemen, kaarten, 
giften, zeggen wij onze hartelijke dank. 
 
Pé en Lies de Vries-Ensing  

In plaats van kaarten: 
 
Bij deze wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018. 
 
Zwaan Versluis-Fledderus 

Lampion maken met het Jeugdhonk! 

Deze keer in de kerk! 



                     23 
 

 

 

 

   

 

 

 



                     24 
 

In een kwartiertje de Kuunder rond 
 

Pé en Lies, het briljanten bruidspaar. 

Pé en Lies de Vries-Ensing vierden op 30 

oktober jl. hun briljanten huwelijksdag. Lies (93) 

is een echte Kuunderse, geboren en getogen in 

Kuinre. Pé (89) is geboren in Steenwijkerwold. 

65 jaar geleden in 1952, zijn zij begonnen in een 

boerderijtje in Kuinre aan de H. de Cranestraat 

naast de voormalige lagere school. Toen eind 

jaren vijftig de Kuinderpolder werd verkaveld 

betrokken veel boeren vanuit het dorp een 

boerderij in de Kuinderpolder. Zo ook Pé en 

Lies, in 1959 verhuisden zij met hun vier 

kinderen, Maria, Lidy, Frans en Bernard naar de 

Wyberbuurseweg.  Pé deed naast het werk op 

de boerderij ook allerlei werk voor anderen. Lies 

deed de huishouding en werkte mee op de 

boerderij. Naast hun boerenbedrijf waren zij 

beide altijd heel betrokken en actief voor kerk en 

samenleving. Pé was jarenlang wethouder in de 

voormalige gemeente IJsselham. Lies heeft vele 

jaren in het r.k. zangkoor gezongen en daarvoor 

ontving zij in 2005 een Pauselijke 

onderscheiding. Voor haar jarenlange trouwe 

inzet van veel vrijwilligerswerk o.a verzorgen van 

de oorlogsgraven, collecteren en organiseren 

van collectes en bestuurlijk actief in diverse 

verenigingen in dorp en gemeente ontving zij een Koninklijke onderscheiding.   

Pé en Lies genieten samen in een redelijk goede gezondheid. De dagen zijn gevuld met aanloop, 

tuinieren, verjaardagen en bezoekjes aan familie, kinderen, kleinkinderen en de bijna 11 

achterkleinkinderen. Pé brengt bijna dagelijks een bezoek op de boerderij. Lies is erg handig met de 

computer en volgt ook digitaal het wel en wee van hun kroost, jong en oud.  Pé en Lies zijn 

belangstellend en meelevend en tonen interesse naar de familie en mensen om hun heen. Zij 

waarderen de kleine dingen van het leven. Pé en Lies kijken dankbaar en blij terug op hun 65-jarig 

huwelijksfeest.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi179Wy_uPXAhWIB8AKHdFrBw8QjRwIBw&url=https://www.uitnodigingmaken.nl/verjaardag/verjaardagstekst-en-uitnodiging-65-jaar/&psig=AOvVaw1euGGm1beM3IoHX4reRhkC&ust=1512051812122752
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Werk in uitvoering...... 
 

Warenhuis Kuinre, een bekend adres in Kuinre en omstreken. In deze winkel, van Wim 

en Roeli Schaart, is van alles te koop. 

En is het gewenste artikel niet te 

koop, dan zoeken ze het op in de groothandel. 

Wim en Roeli, hebben deze zaak al vanaf 1980. 

Overgenomen van Roeli haar ouders die in 1972 

zijn begonnen. Of ook wel bekend als Willem van 

Dijk, de naam van Roeli haar vader. Wim en Roeli 

wonen in Zwartsluis, hebben twee kinderen, 

Nanda en Gerrit en 3 kleinkinderen. Dochter 

Nanda staat bij gelegenheid wel eens in de winkel 

als haar ouders afwezig zijn.  

In het warenhuis is bijna geen nee te koop. Zeer uiteenlopende artikelen en een breed assortiment 

van allerlei waar. Artikelen voor kantoor, drogisterij, huishoudelijk, hengelsport, diervoeders en 

benodigdheden, kinderboeken, knutsel- en hobbymateriaal, sieraden, baby- en kinderspeelgoed, 

lectuur, kaarten, cadeaubonnen, snoepgoed, kleinvak zoals knopen, ritsen, spelden, 

naaimachinegaren en breigaren en nog veel meer. Niet te vergeten de seizoensartikelen voor o.a. 

camping, buitenspeelgoed, Kerst en Pasen.  Van artikelen die niet (meer) zo gebruikelijk en gangbaar 

zijn, is er een grote kans dat het in deze winkel nog te koop is. Het loopt de hele dag door met klanten 

uit Kuinre en een ruime regio. De winkel is vol, zowel boven en onder wordt alle ruimte benut. 

Artikelen zijn gesorteerd in een categorie, zodat men eigenlijk altijd wel het gewenste artikel kan 

vinden.  

Naast dit ruime winkelaanbod biedt het warenhuis nog veel meer. Warenhuis “Kuinre” beschikt over 

een oplaadpunt voor de ov-chip-kaart, een Post-NL servicepunt, toeristisch informatiepunt 

Weerribben en Wieden. Menig toerist maakt hier graag gebruik van voor informatie en vooral folders 

en kaarten van de omgeving. Wim verzorgt veel drukwerk. Natuurlijk onze dorpskrant, 

verenigingsdrukwerk, liturgieën en wat er zoal aangeboden wordt. Tevens is er ook een ruime keuze 

in geboortekaartjes, huwelijkskaarten, rouwkaarten en natuurlijk de mogelijkheid om een eigen 

kaartontwerp voor elke gelegenheid hier te laten drukken. Deze diensten worden zorgvuldig en indien 

nodig met snelle service verleend.  

Wim en Roeli werken veel samen met middenstanders uit de regio, zoals een schoenmaker, stomerij, 

fietsenwinkel en de Hubo. Sinds dit jaar ook met Frederik Weijs uit Zwartsluis, die prachtige 

tekeningen van de omgeving maakt. Deze tekeningen staan op kaarten en geschenkartikelen.  

In de loop van de jaren is door verdwijnende middenstand in Kuinre het assortiment uitgebreid.  Toen 

Louw de Vries destijds met de textielzaak ophield, is het Warenhuis met kleinvak-artikelen begonnen. 

Zo worden er ook schildersartikelen verkocht nadat Wim en Alie Boerstra stopten met het 

schildersbedrijf. Toen Lute en Sietske van Vels hun zaak beëindigden werden de laarzen, klompen en 

fietsreparatie- artikelen verkocht in de winkel. Sinds enige jaren is er ook een webshop, het online 

winkelen wordt steeds populairder en hier wordt steeds meer gebruikt van gemaakt.  

  

http://www.google.nl/imgres?q=werk+in+uitvoering&num=10&hl=nl&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=D0LdvYXALsB4_M:&imgrefurl=http://www.wetenwaarjeaantoebent.nl/ExpertBlogContent/WerkInUitvoering.htm&imgurl=http://www.wetenwaarjeaantoebent.nl/upload/5d7eee24-3cc3-4a6d-96e4-4723ceb960ae_werk in uitvoering 1.jpg&w=270&h=397&ei=sKpIUI6lLcjT0QWzv4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1048&vpy=280&dur=1234&hovh=272&hovw=185&tx=123&ty=157&sig=116447463705617497144&page=1&tbnh=131&tbnw=89&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:0,i:160
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Grond te koop de Bouwdijk 23 te Kuinre 

 
Er zit een vergunning op bovenverdieping 

bedrijfswoning, beneden restaurant, 4 
vakantiehuisjes zie tekening. De grond staat te 

koop voor € 130.000. 
 

 
Contact: fgmeurs@hotmail.com 
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Wim en Roeli bezoeken minstens 1x per 14 dagen een groothandel. Ze kopen hun waar bij 

verschillende groothandels her en der in den lande. Ze hebben dan een lijst met artikelen om het 

assortiment in de winkel weer aan te vullen, maar zijn vooral ook in voor nieuwe dingen waar ze 

tegen aan lopen in de groothandel.  Wim en Roeli doen de hele winkel samen, maar ieder heeft wel 

een eigen voorkeur. Wim gaat over het drukwerk, horloges en de inkoop dierbenodigdheden. Roeli 

over de diervoeders en de kleinvak-artikelen (ritsen, knopen, garen, naalden ed.)  

Eind december wordt er vuurwerk verkocht. Het warenhuis beschikt over een ruimte die aan alle 

wettelijke eisen voldoet, voor opslag en verkoop van vuurwerk in december.  Hier verkoopt Wim een 

breed assortiment vuurwerk. Sinds dit jaar gaat er ook Duits vuurwerk verkocht worden. 

Warenhuis “Kuinre” heeft veel te bieden en is een all-round winkel die de klanten in allerlei 

benodigdheden kan voorzien. Het heeft een verrassend aanbod van artikelen en met een ruime 

service van diensten. En vooral, dichtbij huis. De winkel heeft een actuele website, deze geeft een 

goede indruk van mogelijkheden en het assortiment in de winkel. Neem eens kijkje op 

www.warenhuiskuinre.nl  

Tot ziens in Warenhuis “Kuinre” 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cindy’s bloemen gaat sluiten… 

Na 20 jaar Cindy’s bloemen sluit ik aan het eind van het jaar de winkel. Maandag 11 december en 
dinsdag 12 december geef ik mijn kerstworkshops. U kunt u aanmelden bij mij in de winkel of via de 
app of facebook. 06-57231045 
 
Alle aanverwante artikelen zijn nu te koop met een korting van 50%!! 
 
Als u nog waardebonnen in huis heeft kunt u die tot en met zaterdag 23 december inleveren. 
 
28 en 29 december heb ik een opheffingsuitverkoop van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Tot en met 23 december sta ik voor u klaar met verse bloemen en planten, mooie kerststukken en 
nog veel meer! 
 
Graag tot ziens in de winkel! 
 

 

http://www.warenhuiskuinre.nl/
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Decemberactie ondernemers te Kuinre 
 
Ook dit jaar houden een aantal ondernemers van Kuinre weer een decemberactie in de periode van 
20 november 2017 tot en met 31 december 2017. 

 
Bij elke € 2,50 krijgt u een stempel op een stempelkaart, welke bij 10 stempels een lot vormt. 

 
Hierop vult u uw gegevens in en kunt u dan deponeren in de daarvoor bestemde actiebussen bij de 
deelnemende winkeliers. 
 
De te winnen prijzen bestaan uit waardebonnen welke u kunt besteden bij de daarop vermelde 
winkel. 
 
Er vinden twee trekkingen plaats t.w. op 9 december 2017 bij Café ‘De Kleine Burcht en op 6 januari 
2018 bij Eetcafe ‘t Plein, beide om 17.00 uur. U bent van harte welkom!!  
 
De te winnen prijzen zijn:  
1x 1e prijs: waardebonnen t.w.v.  € 100,00            
1x 2e prijs: waardebonnen t.w.v.  €   80,00   
2x 3e prijs: waardebonnen t.w.v.  €   60,00   
4x 4e prijs: waardebonnen t.w.v.  €   50,00  
4x 5e prijs: waardebonnen t.w.v.  €   20,00  

Dit prijzenschema geldt voor de trekking van 9 december en 6 januari 

Deelnemende winkeliers: 

Café `De Kleine Burcht  
Kapsalon “Rosa”  
Supermarkt Superrr  
Ambachtelijke slagerij Mulder  
Cindy’s bloemen 
Eetcafé ’t Plein  
Kapsalon ’t Kniphuus 
Warenhuis Kuinre  
Installatiebedrijf Jonkers 
 
  

 

 

 
De winkeliers van Kuinre wensen u een goed Sinterklaasfeest 
 Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2018 

 

 
  

Voor de kinderen zijn er kleurplaten. 

Kleur deze zo mooi mogelijk in en 

misschien win je een prijs!  

Je kunt de kleurplaat uit de dorpskrant 

gebruiken maar bij de deelnemende 

winkeliers liggen meerdere exemplaren 

voor je broer(tje) of zus(je). 

Deelname staat open voor kinderen van 

1 t-m 12 jaar. 

De te winnen prijzen: 

1-6 jaar en 7-12 jaar 

1e prijs waardebon € 10,00 

2e prijs waardebon €   7,50 

3e prijs waardebon €   5,00 

Kleurplaten inleveren voor 31-12 bij één 

van de deelnemende winkeliers. 
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Vrouwen van nu 
 

28 september vond het jaarlijkse reisje plaats. 20 dames kregen een rondleiding door het 
drukkerijmuseum in Meppel, waar van alles werd verteld over o.a.: drukinkt, zeefdrukken en het 
scheppen van papier. Ook werd er midgetgolf gespeeld bij de Havelterberg. De gezellige dag  
werd afgesloten met een heerlijk buffet in “de Botter”.     
  
11 oktober zijn er tijdens de herfstdoedag weer prachtige 
herfstcreaties gemaakt (zie foto).          
 
12 oktober De heer Louwsma uit Stiens, oud-weerman van de 
vliegbasis Leeuwarden testte deze avond onze kennis over het  
weer aan de hand van foto’s en vertelde ons over o.a. satellieten  
en de werking van de buienradar. Het was een leerzame avond. 
        
AGENDA: 
16 november 2017: Avond georganiseerd door het ééndagsbestuur 
13 december 2017: Kerstdoedag o.l.v. creatieve commissie         
14 december 2017: Gezellige avond in kerstsfeer   

Per 1 januari 2018 gaan wij door als Vrouwen van Kuinre. De contributie is vastgesteld op € 25,--.  

Hiervoor kunt u acht gezellige bijeenkomsten bijwonen. Kom gerust eens een keer vrijblijvend kijken.  

18 januari 2018: Jaarvergadering + lezing notaris Prummel       

15 februari 2018: Het verhaal van de trouwambtenaar door Mw. A. Schep   

============================================================================= 

Comité Welzijn Ouderen Kuinre-Blankenham 
 
Hallo 55-plussers, dit seizoen zijn we weer gestart met soos, koersbal, gymnastiek en zitgymnastiek 
in Kuinre. In Blankenham met gymnastiek en volksdansen. 
 
Voor koersbal zoeken wij dringend nieuwe leden hier slaat de vergrijzing toe, en dat is zonde want het 
is een leuk spel.  Wij hebben met het RK- koor het een keer gespeeld en iedereen vond het leuk, en 
dat kun je vragen aan Geke en Agatha want die waren er erg goed in. Op woensdagmiddag om de 14 
dagen om 14.00 uur wordt het gespeeld, je kunt vrijblijvend een keer komen kijken. 
 
Vrijdag 22 december is onze jaarlijkse kerstavond in dorpshuis “de Botter” aanvang 18.00 uur. Deze 
kerstavond is met medewerking van pastoor Jaap Scholten en het koor Jubilee uit Kuinre. Tijdens de 
kerstavond is er ook weer een koffietafel. Voor deze avond kunt u zich op geven bij onderstaande 
dames. 
 
Gerry Nijmeijer    0527-231242 
Corry van Ens  0527-231356 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst staat gepland op 5 januari en op 23 februari stamppot eten en ons 
jaarlijkse reisje in mei. 

 
Het Comité. 
Secretaris K.Cats 
k.cats @planet.nl 
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Nieuws V.V. Kuinre 

 

Nieuwe doeltjes mede mogelijk gemaakt door de Club van 50  
In oktober zijn vier nieuwe mini pupillendoelen aangeschaft. Deze doeltjes zijn nodig voor het nieuwe 
"2 tegen 2" en "4 tegen 4" spel en conform de voorschriften van de KNVB. Uiteraard kunnen de 
doelen ook gebruikt worden tijdens trainingen.  
 
De doeltjes zijn gefinancierd door de Club van 50. Met het geld van de Club van 50 kan ieder jaar wat 
extra`s voor de leden/het publiek gedaan worden.  We hebben hier al meer dan 20 leden mogen 
verwelkomen bestaande uit diverse bedrijven en vrienden van V.V. Kuinre. Ook u kunt lid worden 
door een mail te sturen naar vvkuinre.penningmeester@hotmail.com.   
 

 

Nieuwe trainingspakken bestellen 
In de afgelopen periode zijn er weer enkele vragen binnengekomen voor het aanschaffen van een 
nieuw V.V. Kuinre trainingspak. Echter, deze zijn niet meer voorradig en zullen besteld moeten 
worden. Bij het bestellen van de trainingspakken is er een minimale bestelgrootte van 10 stuks. 
Beneden dit aantal zal een forse toeslag berekend worden. Daarom willen we weer een nieuwe serie 
bestellen.  
 
Wilt u ook graag een nieuw trainingspak bestellen? U kunt dan een mail sturen naar 
vvkuinre@hotmail.com.  Vermeld daarin uw naam, het aantal trainingspakken en de maat die u wilt 
bestellen. De kosten van een trainingspak bedragen €45,-. Op Facebook en www.vvkuinre.nl staat 
een uiterlijke besteldatum van 26 november 2017. Deze datum zal uitgesteld worden indien `t 
Kuunders Kwartiertje later in de brievenbus ligt. 
 

 
 

 
 

V.V. Kuinre is nog steeds op zoek naar een kantine medewerk(s)ter 
` voor met name de zondagen (tegen vergoeding). Lijkt jou dit leuk? 

Neem dan contact op met Gerardus Bos. 
                                                                               

 

 

 
 

mailto:vvkuinre.penningmeester@hotmail.com
mailto:vvkuinre@hotmail.com
http://www.vvkuinre.nl/
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Kerken in Kuinre 
R.K. St. Nicolaaskerk 

Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre 
 
Coördinator/koster: 
Agatha Cats 
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre 
0527-231679 
 
Pastor: 
Pastor J. Scholten 
 
Info: www.christoffelsteenwijkerland.nl 
 
 

Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond  19.00 uur 
Zondag 24 december Kerstviering 20.00 uur 
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KL KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
 
Predikant       Koster 
Ds. R. van der Hucht      Fam. Joh. Poepjes 
H. de Cranestraat 107     H. de Cranestraat 80d 
8374 KL KUINRE      8374 KR KUINRE 
0527-231220       0527-231061 of 
rvdhucht@ziggo.nl      06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 3 december De heer S. Bakker  9.30 uur 
10 december Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham 10.00 uur 
17 december Mevr. L. Winters – Jonas Gez. in Blankenham 10.00 uur 
24 december Ds. J. Vonk Gez. in Kuinre 10.00 uur 
25 december Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
31 december Ds. H.W. Doornweerd Oudejaarsdienst in Blankenham 10.00 uur 
 
 7 januari Ds. R. v.d. Hucht Doopdienst 11.00 uur 
 14 januari Mevr. L. Brugmans Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 21 januari Ds. R. v.d. Hucht (her) bevestiging ambtsdragers 11.00 uur 
 28 januari De heer E. Halsema Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 
 4 februari Ds. R. v.d. Hucht Viering Heilig Avondmaal 9.30 uur 
 11 februari Ds. C.P. Meijer Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 18 februari Ds. R. v.d. Hucht 1e zondag 40-dagentijd 9.30 uur 
 25 februari Mevr. B. Groen Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te ontmoeten. Op 
zondag 17 december, 28 januari 2018 en 25 februari 2018 is er na de dienst 
gelegenheid koffie, thee of limonade te drinken in de kerk.  
Wij nodigen u van harte uit een kopje mee te drinken! 
 
10 december kerstzangavond 
Op zondag 10 december is er ’s ochtends een gezamenlijke dienst in Blankenham 
om 10.00 uur. 's Avonds is er een kerstzangdienst, aanvang 19:30 uur. Deze avond wordt verzorgd 
door ons koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve uit Luttelgeest, het orgel wordt bespeeld door Theun Hoen uit 
Ossenzijl, en samen zullen we kerstliederen zingen. U bent van harte uitgenodigd.  

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
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Eerste Kerstdag 
Op Eerste Kerstdag is er dienst om 9.30 uur. Medewerking wordt verleend door Christelijke 
muziekvereniging Excelsior uit Kalenberg-Hoogeweg. Voorafgaande aan de dienst, vanaf tien 
minuten vóór de dienst, is er samenzang. 
 
Oudejaarsdienst 31 december 
Omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt is er alleen een gezamenlijke ochtenddienst in 
Blankenham. Aanvang 10.00 uur. Op oudejaarsavond is er geen dienst. 
 
Doopdienst 7 januari 
In de dienst van 7 januari a.s. zullen Robert en Tamara Siepel hun tweeling Jerrit en Demian, 
geboren op 1 juni jl. laten dopen. De dienst begint om 11.00 uur in Kuinre. We zien uit naar een 
feestelijke dienst. 
 
Henuki project 
Tijdens de tentdienst met het dorpsfeest was de eerste collecte bestemd voor het Henuki project van 
Jan en Len Meijerink uit Kuinre. Len heeft een korte presentatie gegeven wat zij allemaal doen voor 
de kinderen in Peru. De opbrengst van deze collecte had het mooie bedrag van € 347,00. 
Inmiddels weet Len wat ze ermee gaat doen. 
Er is een lokaal gevonden voor Engelse les door een van de assistentes van Len gegeven en straks 
hoopt ze ook hier een ruimte te benutten voor de kinderen met beperking. Het ziet er nu nog niet fraai 
uit, maar men wil graag met opknappen beginnen. 

 
 
 

 
 
 
 

Johannes de Heer dienst 
Johannes de Heer (Rotterdam, 23 mei 1866 – Driebergen, 16 maart 1961) was een Nederlandse 
evangelist, maar hij bleef lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wel sprak hij veel in Vrije 
Evangelische Gemeenten. In veel van deze gemeenten wordt nog steeds uit de zangbundel van 
Johannes de Heer gezongen. 
De Heer sprak veelvuldig voor de NCRV-radio. Daar verzorgde hij ook een liederen uur, waarin hij 
zong en zichzelf op het harmonium begeleidde. De gezangen werden verzameld in de naar hem 
genoemde Zangbundel Joh. de Heer. In het dagelijks leven was hij orgelbouwer. Tot vlak voor zijn 
dood hield hij overal in het land toespraken. Uit de gehouden enquête binnen onze gemeente bleek 
dat ook bij ons graag uit deze bundel wordt gezongen, heeft u een favoriet lied laat het ons dan 
weten, het nieuwe jaar gaan we hier wat meer aandacht aanbesteden en komt er ongetwijfeld weer 
een Johannes de Heer dienst. 
 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Iedere eerste woensdag van november is het dankdag. Op deze dag dankt de Protestantse 
kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een 
gebruik uit de middeleeuwen. Toen waren er vaste bededagen. In 1653 werd in Overijssel een vaste 
dag vastgesteld om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin 
we dagelijks worden voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering verandert in dankdag 
voor gewas en arbeid. Op 2 november was het ook bij ons dankdag. Een goede reden ook voor ons 
om stil te staan wat we mogen ontvangen uit Gods 
hand. Op de foto de oogsttafel in de Protestantse 
kerk in Kuinre. Deze rijk gevulde tafel werd mogelijk 
gemaakt door onze volkstuinvereniging. Zo hebben 
we op dankdag met veel mensen kunnen delen van 
de oogsttafel. 
 
In de kerk stonden, met creatieve hand geschikt,                                 
goede groenten en vruchten tentoongesteld,                                         
gedeeltelijk geoogst van het Kuunderse land.                                                      
Een stroom van zegeningen, welgeteld! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/23_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1866
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driebergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1961
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hervormde_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Evangelische_Gemeenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Evangelische_Gemeenten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zangbundel_van_Johannes_de_Heer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zangbundel_van_Johannes_de_Heer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonium_(instrument)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgelbouwer
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Intocht Sinterklaas 

Na een lange, stormachtige tocht over zee, kwam afgelopen zaterdag 18 november de Goed 
Heiligman aan in Kuinre. Dit jaar voor het eerst in het donker, bij knapperend haardvuur, warme 
chocolademelk en onder de welbekende klanken van Sinterklaasliedjes. Even leek het erop dat de 
Sint met zijn pieten halverwege het Kuinderbos gestrand waren. Gelukkig bood onze alleraardigste 
boswachter Harco Bergman Sinterklaas de helpende hand en bracht het gezelschap met de tractor, 
voorzien van een wagen, richting het Waagplein.  

 

Uiteraard werd het daarna ouderwets gezellig en vertrok de hele stoet voorzien van lichtjes en 
lampionnetjes, inclusief drumband en majorettes richting “de Botter”. Daar hebben de kinderen van de 
peuterspeelzaal, gr. 1/2 & gr. 3/4 prachtige liedjes gezongen en gedanst voor Sinterklaas en zijn 
hulpjes. De zwarte pieten vertoonden op hun beurt een zelfgemaakt lied met bijbehorende dans. 
Onder luid gelach en applaus werden zij door de kinderen aangemoedigd. Net als voorgaande jaren, 
werd er ook dit jaar aan de oudere kinderen gedacht. De kinderen verzamelden zich rond het vuur om 
marshmallows te roosteren. Met volle buiken streden zij daarna in een heuse quiz ‘Pietenmutsje op, 
pietenmutsje af’ tegen elkaar. Elise Geerlings schreef dit jaar de begeerlijke titel ‘De enige echte 
Sinterklaaskenner 2017’ op haar naam en ging er met een heerlijke prijs vandoor. 
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 

Bestuur: 
Voorzitter: Astrid Versluis 
Heidi Veenstra, Rowan Paulusma, Sigrid Veenstra, Kay 
Oosterkamp, Rick Mulder, Angelique Wietsma, Ruud van de 
Hengel, Aubrey Veltkamp en Robin Boekamp. 

Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Rosa ter Heida, Annemijnvan der Bles, Marissa Pit, Mariet Elzinga 
en Isan van 't Hul. 
 
Van de bestuurstafel. 
Inmiddels is de herfst ingetreden en is er achter de schermen een heleboel werk verricht. De 
bouwcommissie heeft de afgelopen maanden zeer zeker niet stil gezeten. Er zijn tal van 
vergaderingen geweest. Besprekingen met gemeente, aannemers en derden. Het resultaat mag er 
zijn. We hopen dat we dit jaar nog kunnen starten met de sloop. 
We danken jullie allemaal heel hartelijk voor jullie steun in welke vorm dan ook. 
Via verschillende media zullen we jullie op de hoogte houden van de bouw. 
Omdat we momenteel geen gebruik meer kunnen maken van het Jeugdhonk, proberen we 1 keer in 
de maand een gezellige avond of middag te organiseren in de PKN kerk. 
Inmiddels hebben we 4 november alweer prachtige lampionnen gemaakt en heeft u deze op 11 
november kunnen bewonderen. Deze middag heeft plaats gevonden onder leiding van Sandra de 

Haan en vele moeders die hebben geholpen. Dank hiervoor. 
 
******************************************************************************************************************* 
Voortgang nieuwe Jeugdhonk 
 
Na de voorbereiding, het denk- en regelwerk, komt de uitvoering. Zoals nu de planning is kan de 
bouw in januari 2018 beginnen en hoopt het bestuur de werkzaamheden in maart te kunnen 
afronden. De interieur commissie heeft na zorgvuldig onderzoek en afwegingen hun plannen 
inzichtelijk gemaakt. Deze plannen zijn door het bestuur beoordeeld en na een aantal vragen en 
opmerkingen op hoofdlijnen goedgekeurd.  
De Club van 25 is druk bezig uw gift te innen. Als het goed is, heeft u allen een rekening via de mail 
ontvangen en kunt u € 25,00 storten op de bankrekening van het jeugdhonk. Uw naam, komt voor 
minimaal 5 jaar op de Wall of Fame in het nieuwe jeugdhonk. De fondsen die hun financiële steun 
hebben toegezegd, worden middels een nieuwsbrief over de voortgang van het proces op de hoogte 
gehouden.  
Al met al kunnen we stellen dat het hele proces nu in een andere fase komt. Tot nu toe verloopt alles 
voorspoedig en in goede harmonie. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn steentje bijdraagt, 
hartelijk dank hiervoor. Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang in het volgende 
Kuunders Kwartiertje. 
 
******************************************************************************************************************* 
 
Oproep: 
 
Voor de bouw van het nieuwe jeugdhonk zijn wij op zoek naar vrijwilligers!! Graag aanmelden bij: 
 
Ruud v/d Hengel 06-23650282 
Alwin Paulusma 06-50892884 
Rowan Paulusma 06-10695988   
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Burgemeester de Ruiterschool  

Misschien heeft u een bericht gemist van ons in de uitgave van ‘t Kuunders Kwartiertje van 
september. Door de vakantie was ik helaas niet op tijd met het aanleveren van de kopij.  
 
We zijn in september weer met frisse moed begonnen aan het schooljaar 2017-2018.  
Daarbij hebben we een belangrijk doel voor ogen: we willen aan het einde van het schooljaar weer 
een basisarrangement van de inspectie behalen. Een basisarrangement wil zeggen dat de 
onderwijskwaliteit weer helemaal op orde is. En we zijn op de goede weg! Bij het inspectiebezoek van 
27 juni jl. was de inspectie al zeer tevreden over de ontwikkelingen die we het afgelopen schooljaar 
hebben doorgemaakt. Ze hebben ons nog op een aantal punten gewezen die verbeterd kunnen 
worden. Die hebben vooral te maken met het doelgericht werken: dit moet meer een automatisme bij 
de leerkrachten worden. 
De inspectie heeft gezien dat de kinderen veel meer betrokken worden en betrokken zijn bij hun eigen 
leren en dat is een belangrijk winstpunt. 
 
Activiteiten in de afgelopen weken: 
In de eerste periode van het schooljaar hebben we aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek, die dit jaar als thema 
‘gruwelijk eng’ had. Er zijn in de groepen onder andere enge 
verhalen geschreven en griezelige tekeningen gemaakt. Dit was 
een thema dat aansprak! 
 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een ‘dode 
hoek les’ gehad, waarin ze hebben geleerd voorzichtig te zijn en 
goed uit te kijken in de buurt van vrachtauto’s, want een chauffeur 
kan niet alles zien. Ook hebben we op het gebied van veiligheid in 
het verkeer aandacht besteed aan goede fietsverlichting. Nu het 
weer vroeg donker is ‘s avonds is het extra belangrijk om goed 
zichtbaar te zijn. 
 
Ontwikkelingen: 
Onze school werkt (nog) met een rooster waarbij de kinderen op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag naar huis 
gaan om te eten, of op school bij de overblijf hun broodje eten. 
Veel scholen om ons heen zijn al overgegaan op een 
continurooster waarbij alle kinderen op school eten, de pauze 
korter is en de kinderen eerder vrij zijn ’s middags. Wij zijn aan het 
onderzoeken of we ook over zullen gaan op een continurooster, 
waarvan veel verschillende modellen bestaan. We doen dat in nauw overleg met de ouders. 
 
Op dit moment kunnen de overblijfkrachten nog wel wat extra hulp gebruiken. Lijkt het u leuk om met 
enige regelmaat bij de overblijf mee te helpen (samen met de kinderen een broodje eten en daarna 
toezicht houden op het buiten spelen) dan kunt u zich melden op school bij Ingrid Havelaar 
(overblijfcoördinator) of Monique Frankema (directeur school). 
 
Er zijn positieve ontwikkelingen op het gebied van de Peuterspeelzaal. Stichting Op Kop (de stichting 
waar de school bij hoort) is een samenwerking aangegaan met Stichting Peuterwerk (onderdeel van 
Tinten Welzijnsgroep). Zij nemen de Peuterspeelzaal Tweeplus over van Stichting Peuterspeelzalen 
Steenwijkerland. Marja de Graaf zal samen met Elly Paulusma de peutergroep blijven leiden. Dat 
betekent dat er voor kinderen en ouders weinig zal veranderen. Daar zijn we als school natuurlijk heel 
blij mee. We zullen als peuterspeelzaal en school te komende tijd meer gaan samenwerken. 
 
We wensen u een fijne decembermaand toe! 
 
 
Namens het team van de Burgemeester de Ruiterschool, 
Monique Frankema, directeur 
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Open dag Peru op 7 oktober jl.   
 

Zaterdag 7 oktober hebben Jan en Len een open dag georganiseerd ten bate van het project Henuki 

in Peru. Op deze regenachtige zaterdag heeft dorpsomroeper Hans Kroes, weer en wind getrotseerd 

en flink zijn best gedaan. Deze dag werd door ongeveer 150 

mensen bezocht. 

Tijdens deze dag zijn er allerlei tweedehands spullen, boeken, 

kaarten en lekkernijen kosteloos beschikbaar gesteld en verkocht. 

Er was gelegenheid om een herfstbloemstuk te maken en kinderen 

te schminken. Tweemaal is er een lezing gegeven over het werk, 

de omstandigheden, cultuur in de wijk Belén van de stad Iquitos in 

Peru. Onder begeleiding van een power-point presentatie met tekst 

en uitleg van Len, kregen de bezoekers een indruk van het 

fantastische werk van het project Henuki. Dat hoofdzakelijk, 

kinderen en jongvolwassenen met een beperking een 

identiteitsbewijs geven. Waardoor zij recht hebben op medische 

hulp en onderwijs. De kinderen en jongeren brengen zij in contact 

met artsen en Henuki bekostigt en begeleidt de medische hulp, 

hulpmiddelen en vervoer naar het ziekenhuis. Het doel is dat deze 

jongeren geholpen worden, d.m.v. operaties, therapie en medische 

hulpmiddelen zodat hun leven comfortabeler wordt en zij onderwijs 

kunnen volgen. Zodat deze kinderen naar ieders individuele 

omstandigheden een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden in de toekomst. Samen met twee 

Peruaanse assistentes, die regionaal bekend zijn met het leven daar, hopen zij binnenkort tijdens hun 

verblijf in Iquitos weer vele kinderen en jongeren te helpen.  

Onder het genot van koffie met appelgebak en een lekker broodje en heerlijke originele Peruaanse 

kippensoep gemaakt door Jan, is deze gezellige dag een groot succes geworden.   

Via deze weg, willen Jan en Len iedereen hartelijk bedanken voor het slagen van deze dag. 

Met name de familie v.d. Vegt voor hun gastvrijheid, het beschikbaar stellen van alle ruimtes en 

gebruik van materialen. Iedereen die spullen beschikbaar heeft gesteld en alle vrijwilligers voor hun 

inzet en de bezoekers voor hun bezoek en belangstelling voor het werk van Henuki in Iquitos, Peru.  

Namens Jan Dick en Len 

Meijerink. 
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Kuinderse Activiteiten Stichting 
 
Halloween 2017 
 

Begin november werd alweer de jaarlijkse Halloweentocht georganiseerd in de 

Kuunder. Ditmaal op vrijdag 4 en zaterdag 5 november in ons mooie Kuinderbos. De 

kaarten in de voorverkoop waren binnen 50 minuten verkocht, een groot succes. 

Tijdens de tocht was het thema ‘clowns’ wat veelal naar voren kwam in het bos en 

waren er veel schrikmomenten gepland voor onze groepen.   

Deze schrikmomenten werden 

mede mogelijk gemaakt door alle 

vrijwilligers die met veel plezier 

andere mensen laten schrikken, 

nogmaals dank hiervoor. Bijgaand 

een aantal foto’s voor een 

sfeerimpressie van het weekend.  

 
Cranespoor wandeltocht 
Door afnemende belangstelling voor deelname aan de wandeltocht heeft KAS Kuinre besloten om de 

wandeltocht niet meer jaarlijks te organiseren maar dat eens per twee jaar te gaan doen. In 2018 is hij 

dus verdwenen van de agenda. We vinden het zelf ook jammer maar de deelnemersaantallen bleven 

dalen de laatste jaren.  

Mystieke kerst  
 
“Winterwandeling langs muzikale en culturele activiteiten rondom de Kuinderburcht” 

Op 16 december 2017 zal de Kuinderse Activiteiten Stichting, ondersteund 

door Staatsbosbeheer voor belangstellenden wederom een ruim 1 km. 

mystiek verlicht parcours uitzetten. Langs diverse optredens van muziek en 

verschillende soorten creatieve acts kunt u deze bijzondere ambiance ervaren 

in een unieke omgeving.  

De K.A.S. is druk bezig met de organisatie en zorgt weer voor een mooie 

kerststal en de eerste 350 kinderen krijgen en gratis verlichte kerstmuts en 

uiteraard zal ook de kerstman niet ontbreken.  

Onderweg komt u op het parcours onder andere de 

Zomabe’s uit Kuinre, verhalenverteller Popma uit 

Oosterzee en de Polderpiraten uit Rutten tegen. 

Verder zijn we nog met enkele andere onderdelen in 

onderhandeling. Op het grote veld bij de burcht zijn dit 

jaar weer twee grote koren namelijk Flevox uit 

Emmeloord en Vox five uit IJsselmuiden die hun 

medewerking hebben toegezegd. Deze koren treden 

weer om de beurt op.  

Verder is op het grote veld tevens een verzorgingspost met koffie, glühwein 

en warme snacks voor de inwendige mens. Na het hoofdveld kunt u 

terugwandelen naar uw voertuig op de parkeerplaats langs een mystiek 

verlichte route. Net als de laatste editie zal er geen muziek meer langs het 

laatste deel van het parcours te vinden zijn. 
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Ook in 2018 staat de 

 Kas-Quiz weer op de agenda!!! 

 

Noteer alvast:  

27 januari 2018. 

 

Wij zitten op 11 januari 2018 voor u klaar om 

19:30 uur bij MFA de Botter.  

Op deze datum kunt u uw team (3 à 4 personen 

vanaf minimaal 16 jaar) inschrijven.  

Inschrijven kost € 12,- per team. 

 

Kom op tijd want VOL=VOL! 
 

 
Tevens zal er weer een kleine kerstmarkt onderweg zijn. De organisatie is nog op zoek naar 

standhouders die een kraam willen inrichten. Voor info over mogelijkheden kunt u contact opnemen 

met Harco Bergman 06-54957406. 

Tussen 18.00 uur en 19.15 uur kan er gestart worden vanaf de grote parkeerplaats aan de Hopweg, 

nabij Kuinre. Er wordt een kleine toegangsprijs gevraagd door de organisatie 

Bij slechte weersvoorspellingen is op 13 december 2017 het definitieve doorgaan van de Mystieke 

kerstwandeltocht ook op te vinden op de facebook pagina van kaskuinre.  

Kas Quiz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

Kindercarnaval 2018! 

 

Op 17 februari 2018 staat de jaarlijkse kindercarnaval weer op 

het programma. Vanaf 14:00 gaan de deuren weer open van 

MFA de Botter voor dit kinderfeest!  

 
Wie komt er het mooist verkleed en wie wint er dit jaar de playbackshow? 

 

Clown Nelis is dit jaar ook weer van de partij! 

 

Komt allen!  
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Historische Vereniging IJsselham   vragen en aanvullingen  
Hoofdstraat 23a   8375 AK Oldemarkt     bij voorkeur richten aan:   
www.historischeverenigingijsselham.nl  Linda Polderman 0527-611187 
info@historischeverenigingijsselham.nl  linda.polderman@lichtmeijer.nl 
 
 
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888-4 
 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 19/3 (september 2011). 
 
Een laatste artikel over het Dagboek van Cip van de Bult uit Kuinre.  
Vorige keer is er geschreven tot en met december 1888. Het dagboek nadert z’n einde, we zijn 
aangekomen in januari 1889. Cip gaat op verlof naar Kuinre. De teksten zijn overgenomen uit zijn 
dagboek, dus op de manier zoals Cip het heeft opgeschreven. 
[Wederom tussen vierkante haken verduidelijkingen van de redactie.] 
 
Januari 
1. Op dezen en tot nader te vermelden datum heb ik te Kuinre vertoefd, hiertoe was mij 10 dagen 
verlof toegestaan door den Weled. Gestr. Heer Ingenieur Nelemans. Al reeds bijtijds heb ik een 
menigte bekenden gesproken en meest alle familieleden; onmiddellijk na de vroegmis had ik op grond 
van een voorgewend boodschapje gelegenheid A. Belt en echtgenoote alsmede hun eenige dochter 
Agnes te spreken, wat toch, ronduit gezegd, het doel was wat ik met dat boodschapje op het oog had. 
Na de Hoogmis zijn wij met ons drieën, namelijk Pier Zwart, Pieter bij de Wed. Belt en ik naar 
Slijkenburg gewandeld, alwaar wij bij Bangma en later bij mijn oudoom en oudvoogd een borreltje 
hebben gebruikt. Vandaar alleen huiswaarts keerende, werd na het eten en na bijwoning van de 
namiddag Godsdienstoefening met de, door ieder gebruikelijke, wandeling door het dorp 
aangevangen. Ongeveer 6 uur des avonds vergaderde zich een gezelschapje, bestaande uit Jan 
Peters, Hm. Doedel. Gs. Postma en mijn persoontje op de pastorie ten einde den Weleerw. Heer 
Pastoor een gelukzalig Nieuwjaar toe te wenschen. Het overig gedeelte van de avond werd bij J. van 
Ens doorgebracht met billard spelen etc.  
In den loop van den namiddag had een klein incident plaats in de nabijheid van ons huis; het was het 
volgende: G. Doedel Pzn. had waarschijnlijk ten gevolge van het nieuwjaarwenschen bij Jan, Piet en 
Klaas wat te diep in ’t glaasje gekeken, zoo dat het edele Schiedammer vocht zijn denkvermogen had 
beneveld, hij ging zich onmiddellijk voor de pastorie aan, aldaar het minst passende, uitgelatenheid 
schuldig maken. Zijne Eerw., dit bemerkt hebbende, spoedde zich aanstonds naar zijn vader, ter 
mededeeling van het voorgevallene met het verzoek tevens zijn zoontje naar huis te halen. De oude 
man kwam derwaarts en slaagde erin het jongmensch naar diens woning te begeleiden. 
2. Na liquideering van de rekening heb ik bij Peters op diens verzoek de avond gepasseerd. 
Peters, Jan en ik hebben een kaartje gelegd. 
4. De provisioneele veiling van het huis van Pelle de Lange gehouden bij D. Peereboom 
bijgewoond. [provisioneel: onder voorbehoud van gunning]. Van een bij uitnemendheid oprechten 
vriend, werd mij tijdens dit uitstapje medegedeeld, dat een jonge dochter in onze gemeente, met 
name F.E., zich mijn uitverkorene waande, ja zelfs vast meende. Hare ouders had zij ook in die 
meening gebracht; bovendien had dit kind die luitjes nog gezegd, dat ingeval verhuizing plaats moest 
hebben, ik voor een huis zoude zorgen door mijn ouderlijk huis te hunner beschikking te stellen. 
Allerzonderlijkst trof mij dit, daar het meisje noch van het eene noch van het andere eenige 
overtuiging had. Op grond van het bovengenoemde heb ik dezer dagen getracht haar zoowel als hare 
ouders niet onder het oog te komen; tevens heb ik mij voorgenomen voordat ik Kuinre verlaat de 
meest doorslaande bewijzen te leveren, dat dit meisje zich heeft vergist, op een en ander zal nader 
worden teruggekomen.  
6. Tengevolge van het vriezen in de laatste dagen, kon zonder gevaar van hier naar Oldemarkt 
worden gereden. Deze gelegenheid eens op schaatsen een uitstapje te maken niet latende 
voorbijgaan, hebben Agnes en ik mede in gezelschap van G. en H. Doedel, Dina Bouma, Cra en Caa 
van der Woning, Jelte v.d. Vecht en G. Postma de Oldemarkt bezocht. [Cra en Caa: Christina en 
Catharina].Op onze weg daarheen, ontmoetten wij vele rijders en rijderessen, ook mijne nicht P. 
Tromp. Vrij spoedig zijn wij huiswaarts gekeerd, daar het reeds ongev. 4 uur was toen wij te 
Oldemarkt aankwamen. Op de terugreis zijnde braken G. Doedel en D. Bouma ten gevolge van een 
val hunne schaatsen (wij waren in ’t Rondebroek) die nu te voet naar   

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Kuinre moesten. Aan het verzoek van Agnes na het ritje bij haar aan huis koffie te drinken werd 
natuurlijk gevolg gegeven.  
7.Hedenmiddag zijn Agnes en ik met D. Bouma, J. v.d. Vecht, H. Doedel en G. Bouma op schaatsen 
naar de Lemmer geweest. Op de terugreis hebben we gezamenlijk bij D. Bouma koffiegedronken. 
Thuiskomende heb ik de avond bij Agnes en hare ouders doorgebracht. Wat reeds lang vooraf door 
menigeen was gezegd, is mede dezen avond tot stand gekomen, namelijk: dat Agnes en ik thans 
verloofd zijn. 
8.Hedenmorgen hebben Epke en ik in mijn stukje land geboord, ten einde te kunnen nagaan hoeveel 
veen er globaal in aanwezig is en daaruit tot den prijs te besluiten. Uit reeds genoemde is het duidelijk 
dat Epke plan heeft dit te koopen; wanneer hij geen bezwaar heeft tegen de door mij voorgestelden 
prijs (ƒ 2000), is verkoopen voor mij voordeeliger dan verhuren. Na voornoemde werkzaamheden 
hebben wij bij D. Bouma koffiegedronken. Bij mijn oom T. van Koersveld heb ik gegeten, en 
omstreeks 5 uur ben ik weder naar Kuinre gegaan. Op grond dat mijn verloftijd is verstreken en ik 
morgen weder op reis ga, waren mijn bezigheden tot 8 uur, van verschillende bekenden afscheid te 
nemen. Hierna heb ik Agnes verzocht een poosje bij ons te komen; tot elf uur hebben wij ons onledig 
gehouden met kaarten, waarop ik van A. Belt en echtgenoote en eindelijk van Agnes afscheid heb 
genomen. 
9.Vanmorgen kwart voor vijf verlieten Epke en ik Kuinre. Wat de reden was weet ik niet van mijne 
allesbehalve aangename gemoedsstemming, liever gezegd van mijn treurigheid, toen ik Kuinre weder 
verliet. Epke heeft mij tot Oldemarkt vergezeld. Op weg naar Peperga ontmoette ik Froklage met wie 
ik de reis tot Amersfoort heb gemaakt. Met de boot om 3½ uur van Rotterdam vertrekkend was ik 5 
uur te Maassluis. Al spoedig begaf ik mij deze avond ter ruste. [in Oldemarkt Froklage, later meest 
Vroklage] 
10.Na bijwoning van de H. Mis, begaf ik mij naar de Ingenieur. Z.W.E.G. [Zijne Weldedelgestrenge] 
droeg mij op een kaart te vervaardigen van de Brielsche Maas. Heel vlot loopt het werk nog niet van 
stapel, mijn gedachten zijn nog te veel in Kuinre. 
17.Heden ben ik op schaatsen naar Maasland geweest. 
18.Ruim 1 uur heb ik vanmiddag op de Boonervliet schaatsen gereden. 
20.De eerste brief heb ik heden van Agnes ontvangen. 
30.Eene bestekteekening voor de werkzaamheden beneden Maassluis uit te voeren, werd mij ter 
vervaardiging door Z.W.E.G. Ingr opgedragen. 
31.Het gewone maandwerk voor den Ingr  in orde gemaakt. 
 

 
Na de verloving is het op 27 juni 
1892 tot een huwelijk gekomen 
tussen Ciprianus Egbartus van de 
Bult en Agnes Belt.  
 
Bron: boek huwelijken rooms-
katholieke kerk Kuinre. 
 
 

 
 
Een getuigschrift van het examen voor 
Opzichter van ’s Rijks Waterstaat. 
Getuigschrift in bezit van Cyp van de Bult, 
Oegstgeest. 
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Overlijden Geert Pit 
Plotseling is overleden ons erelid en oprichter van VCK ’76: Geert Pit.  
Geert heeft zich jaren ingezet voor de club. Namens het bestuur en alle leden willen wij de familie 
daarom heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. 

 
------>>>BELANGRIJKE DATA 2018!! <<<------ 

 
Het jaar 2017 loopt op z’n eind en er zijn alweer vele wedstrijden gespeeld.  
In dit kwartiertje staan de eerste activiteiten voor 2018 op een rij.  

 
Trainingsdata  
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht volgt een korte trainingsstop.  
De laatste trainingen vallen in week 51 (18-22 december 2017) 
We starten 2018 weer fris in week 2 (8-12 januari 2018) 
 
In maart 2017 vervallen de trainingen van 19 t/m 22 maart in verband met 
het toneel. 
Jaarvergadering 

De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 25 januari 2018 en start 

om 20.00 uur in de Botter. Hier bespreken we het jaarverslag, de financiën en komende activiteiten. 

Tijdens deze jaarvergadering is bestuurslid Angela de Bruin-van Overbeek (secretaris) herkiesbaar. 

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de jaarvergadering melden bij het bestuur.  

Daarnaast zijn is er nog één nieuw bestuurslid welkom. Dit is je mogelijkheid om de club te 
versterken, dus pak die kans! Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van onderstaande 
bestuurders! 
 
Bingo  
Beproef je geluk op zaterdag 31 maart 2018. Met prachtige prijzen voor jong en oud wordt dit ook in 
2018 weer een gezellig avondje uit. Graag tot ziens om 20.00 uur in de Botter. 
Met een sportieve groet, 
Het bestuur V.C.K.`76   
 
Rowan, Jentje, Bea, John, Fred, Selena en Angela 

 

De jeugd heeft de toekomst!! 

 

Deze foto is genomen tijdens de laatste wedstrijd van 

D1 (vorige seizoen) Ook dit seizoen is de versterking 

vanuit het Meiden team geen zeldzaamheid. Al vele 

wedstrijden is het damesteam versterkt door de jonge 

meiden! Hoe lang Dames 1 nog 1 blijft is dan ook de 

vraag...?! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoZGpp9XXAhWG16QKHaI3C9AQjRwIBw&url=http://www.hsvvelsen.nl/jaarvergadering-hsvvelsen-30-oktober-2000/&psig=AOvVaw0yMd6e22Fe5_7pGuwQoRg2&ust=1511547469752912
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Puzzel 
 

V I J F H O N D E R D D U I Z E N D V I 

I I V G I T N E V E Z N E F J I V N F J 

J E J T H V I J F E N D E R T I G E D E 

F V I F A R T I K E L V I J F Z E Z I F 

H T I G E L V I J F E N V I J F T I G T 

O V I J F N J A N T I N A E D V F U I V 

N V I V I J T E H P O G E T S I J D T I 

D E G I T N I W T N E F J I V J I F F J 

E F H K I O C F I T I G E R I F V J J F 

R W E I T F R G R N V I F E J H D I I T 

D G N I L F J I V G T V I G F U R V V I 

T N E C F J I V G I E I F G D I E E R E 

K J U B I L E I U T M V G D E Z D F V N 

E V V K J I R T F F V I J D N E N T I D 

O D C I R A W V I J F J E D U N O T H U 

H V I J J V J T G I V I F T I I H T E I 

F T I F J F V I J V T I G V I J Z T I Z 

J I J T I G I T S E Z N E F J I V E J E 

I I J I V I J F E N T A C H T I G V N N 

V I J F T I E N H O N D E R D V I J G D 

                    
Vijfhonderd   Vijfenvijftig  Artikel vijf  Vijfentwintig  
Vijfentwintigduizend  Vijftig   Vijfde ziekte  Vijfendertig 
Vijfhonderdduizend  Vijfenzestig  Vijfhuizen  Vijfhoek 
Vijf jarig    Vijf   Vijfje   Vijfde 
Vijfduizend   Vijfenzeventig  Vijf cent   
Vijftienhonderd  Vijfentachtig  Vijfling 
Vijftienduizend  Honderd vijf  Vijftien  
 
De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder 
naar boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor 15 
februari 2018. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Ria Braad 
De oplossing was: Zwijntje 
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Kleurplaat  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4sqGI7srXAhWDIcAKHTNsA1wQjRwIBw&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/kerst/&psig=AOvVaw0U0QPapKcZbAN4rtS2hVzI&ust=1511188514947264
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