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Kopij 
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juli en augustus. Lever uw kopij uiterlijk 15 mei 2017 in. Wij ontvangen de kopij het liefst in Word 
(lettertype Arial, lettergrootte 11) per e-mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl. Natuurlijk zijn 
handgeschreven stukken ook welkom. Deze kunt u inleveren bij Vijverpark 30. Vermeld altijd uw 
naam en telefoonnummer bij ingezonden kopij. Wij danken u vriendelijk! Verder houdt de redactie 
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éénmalige advertenties tegelijk bij opgave te worden voldaan. Bankrekening Plaatselijk Belang:  
NL 53 RABO 0302 7575 38 onder vermelding van ‘t Kuunders Kwartiertje. De redactie en Plaatselijk 
Belang zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties; verder kunnen de redactie en 
Plaatselijk Belang niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele type of drukfouten in de 
advertenties. Advertenties kunt u opgeven bij de redactie. Opzeggingen en wijzigingen van 
advertenties dienen een maand voor de sluitingsdatum van de betreffende krant te worden 
doorgegeven. 
 
Advertentie achterzijde dorpskrant (kleur): hoogte 270 mm en breedte 180 mm € 400 per jaar 
Advertentie 1 pagina: hoogte 270 mm en breedte 180 mm € 200 per jaar  
Advertentie ½ pagina: hoogte 130 mm en breedte 180 mm € 120 per jaar  
Advertentie ¼ pagina: hoogte 130 mm en breedte 85 mm € 70 per jaar. 
 
Verspreiding 
De krant wordt gratis in Kuinre en het buitengebied verspreid. 
 
Verkoop  
Losse kranten € 2,50 zijn verkrijgbaar bij Warenhuis Kuinre. Een abonnement kost € 10 per jaar, 
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Plaatselijk belang 
 
Druk  
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Van de redactie…..             
 
Nu we de lente naderen en genieten van een pril voorjaarszonnetje, kijken we terug op een echte 
kwakkelwinter. Van alle winterweer een beetje, maar niet echt een winter die heeft doorgezet. 
Verraderlijke gladde wegen, straten en stoepjes. Wat tot ongemakkelijke situaties heeft geleid. Eind 
januari was er dusdanige matige nachtvorst dat de ijzers uit het vet gehaald konden worden en op de 
ijsbaan kon worden geschaatst. Het was maar even, toch fijn voor met name de kinderen om te 
kunnen schaatsen of glijden op het ijs. Dat geeft veel plezier en voor de jeugd een mooie belevenis  
om later met plezier aan terug te denken.  
 
In december deed de Superrr mee met de supermarktactie van de gemeente Steenwijkerland om de 
Voedselbank te ondersteunen. Menigeen doneerde iets lekkers in de doos die in de Superrr daarvoor 
bestemd was. De gegeven producten werden voor de feestdagen geschonken aan de Voedselbank. 
Dit initiatief werd positief ontvangen in het dorp, er werd gul gegeven.   
 
Oud en nieuw verliep dit jaar niet even vlekkeloos. Er zijn dit jaar helaas, zinloze, vernielingen 
verricht. Bij binnenkomst of verlaten van het dorp valt het direct op, het grote gat midden in het info 
bord. Het is een sneue aanblik. Ook heeft de brievenbus het moeten ontgelden. Hier werd zwaar 
vuurwerkgeweld gebruikt. Het was van zodanige zwaarte dat onderdelen van de brievenbus, de 
ramen van het huis aan de overkant vernielden. Het huis staat leeg, dat was een geluk bij een 
ongeluk. Niet aan denken wat voor narigheid dit had kunnen veroorzaken. Onbezonnen (vuurwerk) 
vernielingen geven veel ellende en overlast en maakt veel los bij de Kuundersen. Gelukkig  kwamen 
Wim en Roelie Schaart van “Warenhuis Kuinre” het gemis van de brievenbus tegemoet door een 
speciale “bus” bij de deur van de winkel te plaatsen. Helaas weer onnodige kosten en werk om de 
schade te herstellen. 
 
In de vorige dorpskrant benoemden we de nieuwe succesvolle initiatieven en activiteiten die door 
diverse verenigingen zijn georganiseerd in 2016. In januari dit jaar blijkt dat we een nieuwe topper 
hebben waar de dorpelingen voor warm lopen. De KAS quiz werd dit jaar voor de tweede maal 
georganiseerd. De inschrijving verliep heel voorspoedig, binnen drie kwartier was het volledig 
uitverkocht. 35 Teams van 4 personen gingen de strijd met elkaar aan. Zenuwslopend en 
hoofdbrekend waren de vragen. Twijfel en discussie in de groepjes, werd de intelligentie op de proef 
gesteld. Het was een succesvolle avond voor jong en oud. 
 
Inmiddels heeft iedere buurt een schrijven ontvangen van de Feeststichting met bijzonderheden voor 
het aanstaande dorpsfeest in september. Het lijkt nog zo ver weg, maar er worden in de buurten al de 
nodige voorbereidingen getroffen voor het slagen van ’t Kuundersfeest. Uiteraard daar over meer in 
de volgende dorpskranten dit jaar. 
 
We wensen u veel leesplezier. 
  

 

 

 

 

 
  

                                                   27 januari  2017 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Maart  

04-03-2017 Oud papier 

07-03-2017 Mogelijkheid aanschuiven reguliere vergadering Plaatselijk Belang 

11-03-2017 Uitvoering Drumband Zomabe’s, aanvang 20.00 uur “de Botter” 

16-03-2017 Vrouwen van Nu, Lezing “geboren in een verkeerd lichaam” 20.00 uur “de 
Botter” 

18-03-2017 Bingo VCK’76, aanvang 20.00 uur in MFA “de Botter” 

18-03-2017 Feestelijke opening nieuwe accommodatie VV Kuinre; aanvang 15.00-17.00 uur  
in de kantine VV Kuinre   

21-03-2017 Vrouwen van Nu, excursie IJstadion Thialf te Heerenveen 

25-03-2017 Toneel OKK,  aanvang 20.00 uur “de Botter” 

25-03-2017 Oud IJzer actie Jeugdhonk 

30-03-2017 Voorjaarsvergadering PBK, aanvang 20.00 uur “de Botter” 

31-03-2017 Jeugdhonk, party voor de jeugd van 10 tot 16 jaar 

  

April  

01-04-2017 Party jeugdhonk vanaf 16 jaar 

05-04-2017 Vrouwen van Nu, paasdoedag o.l.v. creatieve commissie 

17-04-2017 Noordoostpolder Buitendag 

20-04-2017 Vrouwen van Nu, optreden van Knilles en Afke, aanvang 20.00 uur “de Botter” 

  

Mei  

06-05-2017 Oud papier 

13-05-2017 Fancy fair 

16/19-05-2017 Avondvierdaagse  

14/20-05-2017 Collecte cultuurfonds 

20-05-2017 Cranespoor Wandeltocht 

  

 
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. 
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   Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 

   
 

Renovatie kerkplein  

Zoals velen van u wellicht gezien hebben, is eind 2016 het kerkpleintje tegenover de  

P.K.N. Kerk aan de H.de Cranestraat gerenoveerd. De wens om het pleintje opnieuw in te richten, 

bestond al langere tijd. Deze is ontstaan na het verwijderen van de ondergrondse glas- en 

kledingbakken. Ook was er behoefte aan extra parkeergelegenheid.   

Werkgroep GROEI heeft in eerste instantie een schetsplan ontwikkeld. Vervolgens zijn wij  

in samenspraak met de buurt en medewerkers van gemeente Steenwijkerland tot het huidige ontwerp 

gekomen. Plaatselijk Belang heeft vanuit het Koppengeld een bijdrage gedaan, zodat het geheel 

gefinancierd kon worden.   

Wij zijn blij met het huidige resultaat. Er is een mooi, functioneel en onderhoudsarm plein ontstaan. 

Ook is het gelukt om een paar parkeerplaatsen meer te realiseren. 

 

                 
 

Breedband/glasvezel 

De initiatiefgroep Steenwijkerland meldt dat in het eerste kwartaal van 2017 de vraagbundeling van 

start zal gaan. De periode van de vraagbundeling is tevens het moment waarop bewoners in de 

buitengebieden informatie kunnen krijgen en vragen kunnen stellen over de drie providers die zijn 

aangesloten bij CIF. Mocht het glasvezelproject in Kuinre doorgaan, dan zal Installatiebedrijf Jonkers 

in Kuinre het informatiepunt voor de drie providers worden.                                                     

Tevens kregen wij het verzoek onderstaande link van de facebookpagina  

van de initiatiefgroep Glasvezel Steenwijkerland te willen vermelden.  

Deze facebookpagina is opgezet om zoveel mogelijk info met elkaar te delen.   

https://www.facebook.com/glasvezelsteenwijkerland                                   

Voorjaarsvergadering 

Op donderdag 30 maart 2017 vindt de voorjaarsvergadering plaats. Alle leden van het Plaatselijk 

Belang worden weer van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!  De vergadering start om 20.00 uur in 

MFA “de Botter”.  
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Beste dorpsgenoten,      Noodklok 
 

DRAAGT U KUINRE EEN WARM HART TOE, DAN HEEFT KUINRE U NODIG! 

De noodklok luidt voor Plaatselijk Belang Kuinre en daarmee misschien wel voor Kuinre. 

Plaatselijk Belang Kuinre heeft nieuwe bestuursleden nodig. Als er geen nieuwe 

bestuursleden bij komen dan zal het Plaatselijk Belang niet meer kunnen blijven bestaan. Dit 

betekent dat er vanuit Kuinre geen overlegplatform meer is  met de gemeente.  Wij gaan er van 

uit dat u als bewoners van Kuinre dit niet wenst 

Vandaar: 

HET IS TWEE VOOR TWAALF……….. KUINRE HEEFT U NODIG! 

Wat is er aan de hand? Binnen het bestuur bestaat al een jaar een vacature en tijdens de komende 

voorjaarsvergadering eind maart zijn ook weer een aantal bestuursleden volgens rooster aftredend.  

Dit betekent dat, als er verder niets verandert, het Plaatselijk Belang Kuinre na de 

voorjaarsvergadering een bestuur zal hebben van slechts 5 leden, mogelijk zelfs maar 4.  

In de praktijk is dit niet werkbaar. Niet alleen wordt de verdeling van de officiële bestuursfuncties in de 

praktijk een lastige zaak, ook wordt het onmogelijk om de toegenomen hoeveelheid werk, contacten, 

overleggen en onderwerpen met een redelijke belasting over de bestuursleden te verdelen. Daarbij 

komt dat de verantwoordelijkheden van gemeentes dichter bij de burger worden gelegd. Dit is een 

politiek initiatief. Ook binnen Steenwijkerland zet deze verschuiving in. Dit heeft gevolgen voor de 

Plaatselijke Belangen. Wij maken ons hier sterk voor en hebben mede daarom een goede bezetting 

nodig om ons goed te blijven presenteren naar de gemeente toe. Juist daarin worden de kaders  

gedefinieerd voor de toekomst van Kuinre. Als Plaatselijk Belang moeten wij hier bij zijn; dat is werk 

dat we niet kunnen laten liggen. 

Dus? ……….. Er moeten bestuursleden bij. Daarbij denken we aan minstens twee enthousiaste 

mensen. Streven is om te komen tot een bestuur van in elk geval zeven mensen. Naar wie zijn we op 

zoek? Inwoners met enthousiasme en betrokkenheid bij Kuinre, die zich willen inzetten en durven 

profileren. Leeftijd is niet van belang. Maakt u zich niet druk over mogelijke onbekendheid met 

bepaalde onderwerpen, begrippen of processen. Er bestaat een grote saamhorigheid binnen het 

bestuur. Het “samen doen”! Werkzaamheden, bezoeken, externe overleggen, projecten waar een lid 

verantwoordelijk voor is, worden in overleg verdeeld, afhankelijk van beschikbare tijd, interesse en 

kennis. Het ene lid heeft nu eenmaal meer kennis, tijd, mogelijkheden en/of zin m.b.t. een bepaald 

onderwerp dan de ander. Er is een mogelijkheid om aan te schuiven bij de reguliere bestuurs- 

vergadering op dinsdag 7 maart a.s. om 20.00 uur, om kennis te maken, de sfeer te proeven en 

aanvullende vragen te stellen.  

En wat als er niet meer leden bij komen?                                                                                               

Als bestuur hebben we besloten dat het dan voor de resterende bestuursleden een onwerkbare 

situatie wordt. We kunnen dan niet meer de kwaliteit leveren die tegenwoordig voor een Plaatselijk 

Belang nodig is en waarvan we vinden dat we die Kuinre en haar bewoners verschuldigd zijn. We 

zullen ons dan ook beraden of het Plaatselijk Belang nog levensvatbaar is en er nog een actieve 

vertegenwoordiging van Kuinre kan zijn richting de gemeente en overige maatschappelijke partners.  

Plaatselijk Belang Kuinre zal vooralsnog dan wel statutair blijven bestaan maar heeft dan geen 

actieve rol meer, geen contact meer naar de gemeente! Het laatste alternatief is namelijk opheffing 

van de vereniging, en daar denken we liever niet aan… 

                Kortom, het is twee voor twaalf! Durft u het aan? Kuinre heeft u nodig! 

Mocht u meer willen weten, kunt u een email sturen met uw telefoonnummer.  

Ik zal u graag verder informeren.                                                                                                 

Hartelijke groet, Anneke Turkstra Email: meanderaandedijk@kpnmail.nl 
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Toneelvereniging O.K.K. 
 
Op 25 maart 2017 is het weer zover de jaarlijkse uitvoering van de toneelvereniging O.K.K. Dit jaar 
wordt het toneelstuk ‘een gekkenhuis in ’t ziekenhuis’ opgevoerd, geschreven door Wilma Renes-
Leertouwer. U bent van harte welkom in MFA de Botter te Kuinre om 20:00 uur. De entreeprijs voor 
volwassenen is € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 4,- Hierbij krijgt u een gratis lot, daarmee maakt u 
kans op een leuke prijs. In de pauze is er een verloting waarbij leuke prijzen zijn te winnen van 
ondernemers uit de buurt. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten met een hapje en een 
drankje. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Hieronder een kleine impressie waar het toneelstuk over gaat: 
 
In het Catharijne ziekenhuis heerst chaos. Wegens plaatsgebrek – t.g.v. een verbouwing –  wordt 
zaal 13 in gebruik genomen. Een zeer verouderd hok, met geen faciliteiten. De één na de andere 
verpleegkundige heeft zich ziek gemeld en hoofdzuster Riny moet zich zien te redden met de 
verwijfde broeder Ernst-Paul en de sullig, oude en trage zuster Bep. Uit nood vraagt zij de twee 
interieurverzorgsters Janny en Ilona haar te helpen als verpleegster. Dan vult de zaal zich met 
patiënten. Meneer Cohen, net van de OK is –zeker het 1ste bedrijf geen moeilijke patiënt. Meneer 
Kuypers daarentegen is zeer veeleisend en misschien ook niet de patiënt waar hij zich voor uit geeft. 
Mevrouw Visser is lief, maar zeer slechthorend. En dat is niet altijd even makkelijk. Het plekje bij het 
raam is zeer geliefd en zorgt daardoor ook nog wel eens voor verwarring. Gelukkig maakt dokter 
Bouwer regelmatig zijn ronde over zaal 13. Maar of de patiënten daar nu zo veel beter van worden…? 
 
 

 

Opvoering van 

Een gekkenhuis in ‘t ziekenhuis 

Een blijspel in drie bedrijven geschreven door Wilma Renes-Leertouwer 
 

Regisseur -  Bram Lageweg 
Souffleur – Monique Buis 

Riny – Lisanne Woudsma  
Janny – Sandra Smit 

Ilona – Liejanne Nijmeijer 
Ernst-Paul – Richard Versluis 

Bep – Klara Mulder  
 Kuypers – Arnold Pit 
 Visser – Shari Braad  
Cohen – Jaap Mulder 
Bouwer – Benno Otten 

 
Zaterdag 25 maart 2017 

Aanvang 20.00 uur in MFA ´´de Botter´´ in Kuinre 
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Oud krantenartikel van zolder…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden:  

Dit krantenknipsel stond 18-1-2017 in de 

Nieuwsbode. 

Plaatsgenoot Jos de Rond is met zijn vogels 
maar liefst 2x Nederlands kampioen geworden. 
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Op z’n kuunders 
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Hej’t ok leezn? 
 
Veurege keer hek skreevm oover dokter Santen en wat koemk bij ’t opruumm teugng….. 
hoezoo toevaleg??? 
 
De Kuunder 23 mej 1966 
De bejoardn van de Kuunder en Blankgnham hebm ’t Ieselmeer nog kent as Zuuderzee. Doarome 
wast ’n goeje gedachte ’t joarlekse tochien dize keer langes ’t Ieselmeer te howm. Via de Ofsluutdieke 
ree men noar Voolndam en vandoar weer truge noar de Kop van Ooveriesel. Veur ’t uutfluchien 
bestoat groote belangsteleng. Niet minder dan 98 persoonn bevienn zich in bejde busn, woarbij 
burgemeester Groenendaal en zien vrowchien, dokter Santen en owt-wiekzuster Josien. 
Dat aleman op dize Zunedag geneutn het, hoeft veerder gien betoog. 
 
Joarboek SBOV 2006 
Mien moobieltjen goat en er binn mar ’n paar meenzn die dat numer hebm, kan ejgelek noojt ’n 
vreemde weezn. Dus roep ‘k gewoon halo. An d’andre kant wort ok halo zegt, spreek ik mit Elly? Nee, 
kuj dat niet hoorn? Now, kep anders wel ’t numer van Elly drejt. Is ze dan niet tuus vroagt hij. Ik kene 
gien Elly zeg ik. Dan bink zeeker vekeert vebonn, zegt hij. Of jie hebm vekeert drejt, zeg ik. Nee, kep 
’t numer van Elly drejt en now krieg ik jow an de teelefoon. Jie hadn beeter niet kunn opneemm dan 
hek now Elly hat. 
‘k Begon ’n beetjen kriegeleg te worn en vraag welke Elly moej dan hebm? Elly uut de Kuunder zegt 
ie. Man jie beln now mit Steenwiek. 
Kuj niet eevmpies teugng heur zegng dak belt hep, anders moek nog ’n keer beln en das niet veur 
niks. Mar ik ken Elly heelemoale niet! 
Nee, ’t wort eevmpies stile, hoe kan dat now. Aleman kent heur want zie brengt van ales ront in de 
Kuunder. Ja, mar ik woon in Steenwiek. Dat ligt er toch dichtbij? 
Ik denk hoe koem ik hier weer of, want jie wiln ok niet zoomar ophangng. ’t Kan wel ’n owe man 
weezn die wat in de ware is. 
Hoe heet Elly dan meer, jie kunn noojt weetn, miskien ken ik heur. Is ze niet trowt vraag ik. Netuurlek 
wel, zie het ok kiender. Dan het zie toch de naam van heur man, zeg ik. 
Eevmpies stile, dan op d’achtergront, Ina, Ina, hoe heet die man van Elly? Weer wat gestomel op 
d’achtergront. Rypke heet ie zegt Ina. 
‘k Gloof dat de baterije op is, zeg ik mar gow. Want de man was vreeselek in de ware of ik wor bij de 
poote neumm. Mar ‘k kon niks ontdekn in de stem of d’achtergront. 
Hij mompelt nog oover altiet vekeert mit die teelefoon en Elly kriej noojt an de lejn. 
Kep ’t moobieltjen mar neerlegt en zal altiet in onweetnhejt blievm wie Elly, Rypke en Ina binn. 
 
Tot d’andre dag mien zeun mij belt mit de meededeleng: jie moetn de groetn hebm van Elly uut de 
Kuunder. 
 
Akermanechien 
 
 
 

 
Fancy Fair Kuinre 
 
Op zaterdag 13 mei organiseert Stichting Jeugdhonk Kuinre haar jaarlijkse Fancy Fair, van 11.00 uur 
tot 15.00 uur. Het wordt net zoals vorig jaar gehouden bij het jeugdhonk op de Havendijk, bij het 
voetbalveld en de  haven van Kuinre. We bakken weer pannenkoeken en hamburgers en er is een 
koffiekraam waar eigengemaakte producten worden verkocht en er is natuurlijk koffie met appeltaart. 
Er zijn verse aardbeien, rode rozen, perk en hangplanten en we hebben ook bloemstukken klaar 
staan die verkocht worden. Er is natuurlijk het enveloppenspel ook voor de jeugd en voor de kleinere 
kids is er een grabbelton en springkussen. Het Jeugdhonk wat er nu staat, is aan vervanging toe. 
 
Zondag 14 mei is het moederdag, dus dat is een goede reden om wat leuks bij het Jeugdhonk te 
kopen hiervoor!!  
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman 
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Familieberichten 

 

  

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle 
lieve kaartjes, fruit, bloemen, bezoekjes, berichtjes, 
hulp en aandacht omdat ik mijn been had gebroken 
doordat ik gevallen ben tijdens de gladheid in het 
hofje waar ik woon en waar niet gestrooid wordt!! 
Het heeft mij heel erg gesteund. Iedereen die mij 
kent, weet dat ik nooit stilzit en dat dit een heftige 
tijd was voor mij! 
 
Astrid Versluis 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus. 
Die ik ontvangen heb bij mijn verblijf in het 
ziekenhuis, revalidatiecentrum en thuiskomst. 
Bedankt voor jullie meeleven, het heeft mij goed 
gedaan. 
 
Ina Lageweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de aandacht in wat voor vorm dan ook, die ik heb gekregen na 
mijn ongeluk. 
Kaarten, bezoek, het meerijden naar ziekenhuis en therapie, taarten, en nog meer lekkers. 
Ook de hulp die ik heb gekregen van mijn buren direct na het ongeluk, echt top. 
Het heeft mij echt goed gedaan en geholpen bij mijn herstel. 
Dank, dank, dank voor alles. 
 
Alwin Paulusma 
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In een kwartiertje de Kuunder rond 
 
Super actie van de Superrr  
Superrr Kuinre heeft voor het eerst meegedaan met de actie   
“samen voor de voedselbank” van RTV Oost in december. Dit jaar is 
de voorlopige opbrengst maar liefst € 306.275,83. Dat is meer dan 
een verdubbeling van het jaar 2015. Mensen gaven gul voor de 
duizenden Overijsselse gezinnen die aangewezen zijn op de 
voedselbank. Dit jaar konden ook voor € 10,- een pakket worden 
gedoneerd. Meer dan 8.000 pakketten leverde dat op. De actie in 
Kuinre ging ook hartstikke goed, men kon de spullen in grote zwarte 
kratten leggen en er zijn heel veel volle bakken met etenswaren 
opgehaald. Daniëlle vertelde dat de actie een succes was en dit jaar 
gaan ze zich weer aanmelden voor de Voedselbank. 
________________________________________________________________________________ 

Nachtklaverjasmarathon Kuinre 
Het was een gezellige, sportieve Klaverjasnacht in MFA 
“de Botter”. Er waren 61 deelnemers en de puntentelling 
werd weer bijgehouden door Alie Damhuis. 
De verzorging van eten en drinken waren in goede 
handen van Bene, Roelie en Joke. 
Er werden 10 potjes gespeeld en tot aan de laatste 
ronde stond Rypke Paulusma bovenaan. Zijn 
allerlaatste ronde ging jammer genoeg niet zo goed en 
daardoor eindigde hij als 2de. De hoofdprijs een half 
varken ging naar R. Slager uit Staphorst. De 
Kuundersen waren weer goed ve  rtegenwoordigd zoals 
te zien is op de foto. En er werden ook nog door 
sommige vleesprijzen gewonnen. Volgend jaar is de 
Nachtklaverjasmarathon op zaterdag 10 februari. 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niemand vermoed het, maar Stefan doet het!!                                    Yntze helpt buurvrouw 
 
 
Kuinre in de KUIP!! 
Patrick en Richard Versluis waren als super supporters van 
Feijenoord bij een wedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Ze hadden 
een vlag van Kuinre opgehangen en tot grote blijdschap kwam in 
de uitzending van Studio Sport de vlag van Kuinre in beeld. 
Hartstikke mooie reclame voor ons dorp!! 
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Werk in uitvoering ..... 
Kinderdagverblijf  “de Zonnestraal” in Luttelgeest. 
 
Kinderdagverblijf “de Zonnestraal”, aan de Uiterdijkenweg in Luttelgeest, is bij veel 

kinderen en ouders inmiddels een bekend adres. Sinds enige jaren runnen Bert en 

Wendy Lassche daar een agrarisch bedrijf met melkvee en akkerbouw. Daarnaast hebben zij al enige 

jaren een kinderdagverblijf, BSO en zorgboerderij. Sinds 2002 woont Wendy, getrouwd met Bert 

Lassche op het melkveebedrijf dat Bert van zijn ouders heeft overgenomen. Samen hebben zij 2 

zoontjes van 7 en 4.  

Wendy heeft een opleiding SPH gedaan en was 5 jaar werkzaam in “Mooi Gaasterland” een tehuis 

waarin  jeugd verblijft die uit huis zijn geplaatst. Wendy nam weleens op zaterdag kinderen mee naar 

de boerderij. Deze kinderen beleefden deze uitjes als de mooiste dag van hun leven. Wendy zag dat 

kinderen er heel blij van werden en kreeg een sterk gevoel om daar iets mee te gaan doen. Ze heeft 

haar baan in maart 2008 opgezegd. Wendy begon thuis op de boerderij een zorgboerderij. Twee 

dagen in de week op woensdag en zaterdag ontving zij kinderen met een vorm van autisme of met 

een verstandelijke beperking. Op de middagen na schooltijd, werd er buitenschoolse opvang 

aangeboden, in hetzelfde gebouw. Dit liep goed en Wendy en Bert, wilden uitbreiden naar een 

kinderdagverblijf.  

De uitbreiding had organisatorisch heel wat voeten in aarde. Want het bestemmingsplan van de 

gemeente was agrarisch. Met veel creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen is het gelukt om in 

2010 een professionele kinderdagverblijf te starten. Met uiteraard nog steeds op woensdag en 

zaterdag het ontvangen van kinderen met een vorm van autisme of met een verstandelijke beperking 

en de kinderen van de buitenschoolse opvang.  

Er was in het begin wel argwaan bij ouders en op scholen. Want een boerderij, is dat wel veilig, het is 

niet altijd schoon! Na een voorzichtige start in maart 2008 met 5 kinderen op de bso, was de argwaan 

snel verdwenen. Op dit moment, zijn er verspreid over de hele week, 59 kinderen van 0-4 jaar die het 

kinderdagverblijf bezoeken, 39 kinderen van 4-12 jaar die na schooltijd naar de BSO gaan en 26 

kinderen die de zorgboerderij bezoeken.  

De kinderen komen voornamelijk uit Luttelgeest, Kuinre, Emmeloord en omstreken. Voor de kinderen 

die in Luttelgeest en Kuinre op school zitten wordt vervoer geregeld van school naar de BSO  “de 

Zonnestraal”. Het is allemaal goed georganiseerd dat de ouders telkens niet van alles hoeven mee te 

nemen naar het kinderdagverblijf. Alle praktische benodigdheden voor de dagelijkse zorg is 

aanwezig.  

Voor de ouders worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een jaarlijkse ouderavond met 

interessante spreker, het paasontbijt voor de ouders van het kinderdagverblijf en in juni het “BSO-

diner”. De kinderen van de BSO koken ‘s middags voor hun ouders en 18.00 uur komen de ouders 

samen in het restaurant “de Zonnestraal” 

om samen van het diner te genieten.  

De organisatie van “de Zonnestraal” 

hecht veel waarde aan de ontwikkeling 

en interesses van ieder individueel kind. 

Het Kind-Volgend-Werken. Dat betekent 

dat ieder kind de ruimte krijgt om zich al 

spelenderwijs te kunnen ontwikkelen, 

zonder dat er veel druk bij het kind wordt 

gelegd. Er is niet een strakke  

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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planning en tijdsindeling. Iedere dag wordt er een geschikt moment genomen om gezamenlijk even 

pauze te nemen. Veel waarde wordt gehecht aan sociale vaardigheden. Door gezamenlijk te eten, 

drinken, liedjes te zingen leert een kind dit heel natuurlijk aan.                                                                                

Voor de rust en het slaapje tussen de bedrijven door is een slaapgelegenheid in de accommodatie. 

Heel bijzonder zijn de “Lutjepotjes” en dubbele buitenbedjes; dat zijn mobiele overkapte bedjes die 

buiten staan. Deze zijn zo wendbaar dat het bij vrijwel ieder weertype mogelijk is, dat kleine kinderen 

buiten kunnen slapen.  

Iedere dag gaan de kinderen een rondje maken op de boerderij. Kijken in de stal bij de koeien, de 

kalveren, de pony’s en de kippen. Het fruit en groente afval wordt aan de kippen gevoerd. Het maakt 

het vooral interessant om het alledaagse boerderij leven te volgen. Zijn er nieuwe kalfjes geboren?  

En hebben de kippen eieren gelegd? Zij leren ongemerkt, op deze manier de basis begrippen door te 

kijken, ruiken en te voelen. Hoeveel eitjes hebben de kippen gelegd? Welk brokjes wegen zwaarder? 

Welke koe is het grootst? Voorbeelden te over om ze spelenderwijs de basis mee te geven.  

De kinderen krijgen op deze wijze een ongedwongen manier en de beleving mee van het 

boerenleven en ons dagelijks voedsel. Melk komt van de koe, fruit groeit aan de boom en groente 

komt uit de tuin en van het land. Bij de activiteiten met de kinderen, wordt gebruikt gemaakt van wat 

het seizoen met zich meebrengt. In het voorjaar worden de tuintjes ingezaaid. De groei wordt gevolgd 

en daarna de groente geoogst en soms gezamenlijk gegeten. En zomers natuurlijk, als de 

omstandigheden dat toelaten, gaan de kinderen het land op.  

De accommodatie is efficiënt, kindvriendelijk en uitnodigend ingericht. Veiligheid en hygiëne staat 

hoog in het vaandel. Ruimte en speelgelegenheid is volop aanwezig. De inrichting van de sanitaire 

voorzieningen is helemaal aangepast aan de kinderen. Maar ook goed en gezond ingericht voor de 

mensen die er werken. Buitenshuis is veiligheid een absolute voorwaarde. Er is een degelijk hekwerk 

geplaatst zodat kinderen niet overal toegang hebben. Hier is heel slim mee omgegaan, het is ruim 

opgezet en goed controleerbaar. De kinderen kunnen ongemerkt goed in het zicht worden gehouden 

en hebben alle ruimte om veilig buiten te spelen. Er zijn veilige speeltoestellen, maar kinderen 

hebben vooral de mogelijkheid om buiten de natuurlijke elementen te ontdekken. Zand en water, 

zodat ze ook letterlijk kunnen modderen. Overalls en laarzen aan en ze mogen fijn spelen en vies 

worden.  

De boerderij, de dieren, het buitenleven, samen spelen en natuurlijk de kinderen en het team van “de 

Zonnestraal” maken er met elkaar een stralende dag van!  
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Onze jaarvergadering werd gehouden op 19 januari 2017.  

Er waren 5 jubilarissen.  

35 jaar lid: Gea Lageweg 
40 jaar lid: Corry van Ens en Ida Vogelaar 
50 jaar lid: Luitje Bremer en Petertje Mulder-Kroes 
         Mw. P. Mulder-Kroes ontbreekt op de foto 
Na het huishoudelijke gedeelte werd er bingo gespeeld.  
 

AGENDA 

16 maart 2017 Lezing “geboren in een verkeerd lichaam” door Francine Bensdorp 
21 maart 2017 Excursie naar IJsstadionThialf in Heerenveen 
5 april 2017  Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie 
20 april 2017  Optreden van Knillis en Afke met sketches en liedjes 
16 t/m 19 mei 2017 Avondvierdaagse. Munnekeburen: dinsdag en woensdag.  
   Kuinre: donderdag en vrijdag.  
13 juni 2017  Fietstocht 
De bijeenkomsten zijn in dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre. 

Vrouwen van Nu ook iets voor u, kom gerust eens langs! 

 

 
Winterfair  
Druk bezocht en voor herhaling vatbaar. 
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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 
Witte Donderdag  geen viering 
Goede Vrijdag  19.00 uur  
Paaszaterdag 19.00 uur  
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KK 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@kpnmail.nl      06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 5 maart Ds. R. v.d. Hucht 1e zondag 40-dagentijd 9.30 uur 
 8 maart Ds. R. v.d. Hucht Biddag gez. in Kuinre 19:30 uur 
 12 maart De heer H. Feijen  9.30 uur 
 19 maart Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 26 maart Ds. M. Gaastra Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 
 2 april Ds. R. v.d. Hucht  11.00 uur 
 9 april De heer S. Bakker Palmpasen 11.00 uur 
 13 april Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham Witte Donderdag 19.30 uur 
 14 april Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham Goede Vrijdag 19.30 uur 
 15 april Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham Stille Zaterdag 19.30 uur 
 16 april Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham Pasen 10.00 uur 
 23 april Ds. J. Vonk  11.00 uur 
 30 april Ds. A.P. Oosting Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 
 4 mei Ds. R. v.d. Hucht Dodenherdenking 18.45 uur 
 7 mei Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 14 mei Ds. R.v.d. Hucht  9.30 uur 
 21 mei Ds. C.P. Meijer  9.30 uur 
 25 mei Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Kuinre Hemelvaartsdag 10.00 uur 
 28 mei Mevr. B. Groen Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
Zondag 26 maart 
Op zondag 26 maart is er gelegenheid om voor de dienst een kopje koffie/thee te drinken. De 
zondagsschool zorgt voor een paasbroodje bij de koffie. In deze dienst verleent ons koor Jubilee hun 
medewerking. Er is koffiedrinken vanaf 9.15 uur. U bent van harte welkom! 

http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
mailto:rvdhucht@kpnmail.nl
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Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te ontmoeten. Op zondag 30 april 
en 28 mei 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! 
 
Hervormde Vrouwen Groep 
We komen weer bij elkaar op woensdag 15 maart. Op woensdag 12 april hebben we onze 
paasbijeenkomst. Op woensdag 10 mei sluiten we het seizoen met elkaar af. 
 
40-Dagenwandeling 
In deze 40-dagentijd is er elke dinsdagmorgen een 40-dagenwandeling, 
een wandeling waarvan we de eerste 10 minuten in stilte lopen, om na te 
denken over een vraag of onderwerp en om te gaan luisteren wat er in ons 
opkomt. Na deze 10 minuten van stilte is er een kort moment van delen en 
daarna wandelen we in gesprek verder. We beginnen om 10.00 uur op de 
eerste parkeerplaats aan de Hopweg gezien vanaf Kuinre. De wandeling 
duurt in totaal ongeveer een uur. Stevige wandelschoenen kunnen handig zijn, omdat de bosgrond 
soms wat drassig kan zijn in deze lenteperiode. De wandeling staat open voor alle belangstellenden; 
ook van andere kerken bent u van harte welkom! Op de volgende data gaan we wandelen: 7 maart, 
14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april. Mocht de wandeling niet doorgaan, dan wordt dat 
aangegeven op de facebookpagina van onze kerk. Maar u mag mij ook bellen vóór half 10 op de dag 
van de wandeling.        Ds. R. v.d. Hucht, 0527-231220 
 
Wal en water 
Het magazine Wal & Water verwelkomt zomergasten. Net als vorig jaar zal onze gemeente er ook dit 
jaar hun steentje aan bijdragen. De magazines liggen deze zomer bij ons in de kerk. Een mooie full-
color magazine met veel informatie uit de regio. 
 
Maarten ’t Hart en de kunst van het kijken 
Maarten ‘t Hart werd in 1950 in Amersfoort geboren. Op de Kunstacademie in Utrecht leerde hij 
technieken, en bovendien nog beter kijken dan hij al deed. Met zijn broer Gerrit, organist, reisde 
Maarten regelmatig door het land om orgels te bekijken en te beluisteren. Zijn liefde voor 
kerkinterieurs werd door deze reizen nog verder ontwikkeld. Terwijl Gerrit de orgels bespeelde, 
maakte Maarten schetsen van de interieurs. Kijken en nog eens kijken, en dan uiteindelijk in zijn 
atelier in Oud Avereest op paneel zetten wat zijn ogen en ziel zien. 
Als je voor zo’n geschilderd kerkinterieur staat, is er geen ontkomen aan; het schilderij trekt je inhalig 
naar zich toe. Je wordt erin gezogen als het ware. Je hoort de nagalm van het orgel nog en het 
geschuifel van de voeten van de kerkgangers. Je ervaart schoonheid en verstild geloof. Hier huist 
eeuwigheid. Dat voel je. 
 
Te zien in het Stadsmuseum Harderwijk van 22 januari tot 7 mei 2017.  
Locatie: Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4, 3841 CC  Harderwijk 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur 
Informatie: www.stadsmuseum-harderwijk.nl 
 

De 40 dagen van ons leven 
 
Met voeten die kunnen gaan waar ze moeten gaan. Een hart van vuur, zo willen wij door de 
woestijn, naar God lopen. 
We zoeken daar de stilte en vullen die met gebeden naar God om te vragen voor groei- en 
levenskracht. 
Soms denken wij dat het niet kan, maar engelen vergezellen ons met een psalm. 
Als de laatste zandkorrel achter ons ligt, begint een nieuw begin. Er waait goudstof in onze ziel 
En de duisternis trekt weg. 
Het Licht  van God wordt u zichtbaar. 
De veertig dagen zijn volbracht. 
 
Klaas van Eibergen 
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Activiteiten Comité  Welzijn en Ouderen Kuinre-Blankenham 
 
De kerstviering was maandagavond 19 december in MFA “de Botter”. 
De zaal was heel mooi in kerstsfeer en we konden deze avond 60 personen verwelkomen. 
We begonnen deze avond met enkele kerstliederen en dominee van de Hucht verzorgde de 
overweging en hierna volgde nog een kerstverhaal door mevrouw T. Kremer. 
Daarna gingen we met zijn allen genieten van een heerlijke broodtafel met kroket. 
Hierna las mevrouw G. Nijmeijer een gedicht voor. 
We sloten deze avond af met een optreden van het koor Jubilee uit Kuinre.                 ´ 
De voorzitster sloot deze avond, met dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend. En 
wenste ons allen goede feestdagen toe. 
 
De nieuwjaarsreceptie was vrijdag 6 januari en werd bezocht door 25 personen. 
Onder het genot van een hapje en drank had Evert de Boer  een interessant verhaal over Kuinre en 
de Zuiderzee. 
 
Mededeling 
Houdt  u 10 mei vrij voor ons jaarlijkse reisje. 
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Drumband en majorettenvereniging “Zomabe’s” Kuinre 
 

Met de majorettes houden we elke twee jaar een workshop. Dit jaar zijn we naar 
de Meiden van de Jong in Emmeloord geweest, waar de kinderen een mooi hart 
mochten verven en sjabloneren. Een leuke activiteit. 
 
Ben je 6 jaar (of bijna 6) houd je van dansen en muziek en lijkt het je leuk om met 
een baton of pompons kunstjes te doen?  
Dan ben je van harte welkom om te komen kijken op woensdag  
vanaf 17.30 uur in de sporthal van MFA de Botter.  
 
Voor informatie kun je terecht bij Jeannet Meijer, tel: 06-46156947. 
 

In februari zijn leden bij u aan de deur geweest met de jaarlijkse worstactie. 
Wij willen alle afnemers nog hartelijk bedanken.  
 
De uitvoering is op 11 maart a.s.. Medewerking wordt verleend door de slagwerkgroep van Ons 
Genoegen uit Amerongen, o.l.v. Richard Steur. Aanvang van deze muzikale avond is 20.00 uur. 
Toegang is gratis en natuurlijk is er een verloting. 
 
De collecte voor het cultuurfonds wordt gehouden in de week van 14 t/m 20 mei. De leden van de 
drumband komen in deze week bij u langs. Het collecteren gaat dit jaar zonder muziek en majorettes. 
De avond-vier-daagse Kuinre/Scherpenzeel is in dezelfde week. De muziek met majorettes komen 
dus vrijdagavond door het dorp bij het binnenhalen van de vierdaagse lopers. 
 

 

 
Muziek vereniging "Opnieuw Verenigd" Blankenham 
 
Vanaf 10 februari 2017 gaat de repetitie avond naar de vrijdagavond. 
We spelen dan van 19.30 uur tot 21.30 uur. In dorpshuis de Skulpe. 
Met onze nieuwe dirigente Jennifer Krale. 
 
Wie o wie heeft zin om het plezier van muziek maken met ons te delen? 
Wilt u eerst eens kijken dan kan dat natuurlijk de deur staat altijd  
voor u open. De muziekopleiding wordt ook door Jennifer gegeven.  
Dit geld ook zeker voor de jeugd, ook jullie zijn van harte welkom. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met  
Dini Boek 0527-231631 of 06-51595584 
 
Hartelijke groet, 
De leden van 
Muziek vereniging. "Opnieuw Verenigd" Blankenham. 
 
 

  

x-apple-data-detectors://embedded-result/69
x-apple-data-detectors://embedded-result/118
x-apple-data-detectors://embedded-result/146
tel:0527-231631
tel:06-51595584
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Burgemeester de Ruiterschool  

Een terugblik op de afgelopen periode: van Sinterklaas tot begin februari. 
Sinterklaas is hartelijk verwelkomd op de Burgemeester de Ruiterschool. Die ochtend bleek dat er 
een zwarte Piet met hoogtevrees op het dak zat. Dat was wel even schrikken voor iedereen. Maar 
gelukkig was de brandweer van Kuinre bereid om Piet van het dak te halen en zo kon het 
sinterklaasfeest gezellig van start gaan. 
Na Sinterklaas brak de gezellige kerstsfeer aan. Er zijn in de groepen mooie kerstbomen versierd, 
prachtige kerstknutsels gemaakt, liedjes gezongen, kerststukjes gemaakt en de kinderen hebben voor 
elkaar opgetreden. 
Als afsluiting van deze periode was er een sfeervol kerstdiner.  
 
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een toost op het schoolplein en veel goede wensen voor 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maanden januari en februari staan voor een deel in het teken van de Citotoetsen die twee keer 
per jaar in alle groepen worden afgenomen. Dit is een meetmoment om te kijken hoe de kinderen zich 
ontwikkelen, maar ook om te kijken of we het goede aanbod verzorgen voor alle kinderen. Na de 
toetsperiode worden de doelen waaraan gewerkt wordt weer bijgesteld. 
Het team van de school is, onder begeleiding van een externe deskundige, verder gegaan in het 
verbetertraject. We zijn erop gericht om goede instructies te geven, maar vooral ook om de kinderen 
meer actief te betrekken bij de lessen. Het is immers niet de leerkracht die alles moet vertellen, maar 
juist de kinderen die moeten leren leren. Dat vraagt van iedereen een onderzoekende houding. 
 
Naast het werken aan de doelen voor rekenen, taal, lezen en spelling is er natuurlijk ook aandacht 
voor de creatieve vakken. Dit gebeurt in de klassen, maar er worden ook workshops gegeven in 
school (dansen voor groep 1/2, zeemansliederen in groep 6/7/8) en er worden uitstapjes gemaakt 
(een toneelvoorstelling voor groep 4/5 en een bezoek aan het kermis-en circusmuseum voor groep 
3). 
  
Na de kerstvakantie is de plusklas weer gestart. De plusklas was aan het begin van het schooljaar 
door omstandigheden weggevallen, maar door de inzet van een speciale leerkracht kunnen de 
kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan er in de lessen gegeven kan worden weer naar de 
plusklas. Leerlingen van andere scholen van Stichting Op Kop in de omgeving kunnen in deze klas 
ook meedoen op donderdagochtend. Op dit moment komt een leerling vanuit Blokzijl naar ons toe. 
 
En verder: 
We hebben op school een grote kartonnen doos staan waarin we lege cartridges verzamelen voor het 
goede doel: Kika (Kinderen Kankervrij). Heeft u lege cartridges en wilt u ze kwijt: onder schooltijd bent 
u van harte welkom om ze te komen brengen! 
 
Vindt u het leuk om ons te volgen via social media? Dat kan op Facebook: Burgemeester de 
Ruiterschool en op Twitter: @burgderuiter. 
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KAS Quiz 
28 januari was het eindelijk zover; de 2e editie van de KAS-quiz ging 
van start! De organisatie hoopte het succes van het jaar hiervoor 
minstens te evenaren.  De kaartverkoop begon al hoopvol. De mensen 
kwamen een halfuur voor de kaartverkoop van start ging al aan bij het 
dorpshuis. Alle kaarten waren dan ook razendsnel verkocht.   
 
 35 groepen gingen 
de strijd met elkaar 
aan om die 
felbegeerde titel. De 
10 categorieën 
waren onder 

andere, geschiedenis, dieren en bruggen. Het 
werd een gezellige avond in de tjokvolle zaal. De 
deelnemers begonnen gefocust de eerste vragen 
te beantwoorden. Langzaam nam de spanning toe. 
Wie o wie zou er bovenaan staan. Na de eerste 
tussenstand werd het alleen maar spannender. De 
onderlinge strijd tussen team Los dos Primos en 
team Nozems barstte los. Deze teams stonden namelijk steeds bovenaan bij de tussenstanden.   
 
Na 10 rondes werden de punten geteld. Iedere groep had de mogelijkheid om een joker in te zetten 
op 1 categorie. Alle punten in deze categorie telden dubbel.    
 

Na de puntentelling was de uitslag als volgt:   
 
Nummer 1: Los Dos Primos (Bert Wietsma, 
Angelique Wietsma, Edwin Wietsma en Inge Boer)  
 
Nummer 2: De Catsies (Jurjen Cats, Jantina van 
Gaal, Agatha Cats en Harry Witteveen)  
 
 Nummer 3: De Nozems (Thijs Woudsma, Ronald 
van der Wal, Rojan Nijmeijer en Thijs de Haan)  
 

Deze groepen kregen een mooi pakket van de Superrr. We willen alle deelnemers, toeschouwers, de 
Superrr en in het bijzonder Bene en Roelie bedanken. Dankzij jullie was deze gezellige avond een 
groot succes! We hopen iedereen dan ook terug te zien bij de volgende editie!    
 
Kindercarnaval 18 februari 2017 
Om 14:00 uur gingen de deuren van MFA de Botter weer open voor het jaarlijkse 
kindercarnaval. Er stroomden heel veel kinderen naar binnen in allerlei creaties 
van een haantje, bezige bijtjes, Spiderman, prinses Elsa’s tot aan een blokje van 
Minecraft. Toen alle kinderen in de grote zaal hun plekje hadden gevonden was 
daar de clown, clown Nelis. Clown Nelis begon direct met leuke muziekjes en 
leuke dansjes. Iedereen had het heel erg naar hun zin. Na een glas ranja was het 
tijd voor de playbackshow. Er waren maar liefst 12 acts die zich hadden 
opgegeven voor de playbackshow. De jury bestond uit Gré Bakker, Coby de 
Wolff, Beau Oosterkamp en Serra Postma, zij hadden een moeilijke taak. Niet 
alleen moesten zij de 12 acts beoordelen voor de playbackshow, maar ook 
bekijken welke kinderen zich het mooist hadden verkleed.  
 
Hieronder de prijswinnaars: 
 
Playbackshow: 
1e prijs: Ilse Braad als Monique Smit met “Blijf je vanavond bij mij” 
2e prijs: Isa Tjepkema, Nienke Smale en Jasmijn Thien als K3 met “Ushuaia” 
3e prijs: Sabrina, Annemijn en Lisan als Lieke van ’t Veer met “Uit elkaar” 
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Mooist verklede meisjes: 1e prijs: Danique Havelaar, 2e prijs: Lisanne Pouwels 
Mooiste verklede jongens: 1e prijs: Roy Veenstra, 2e prijs: Tijn de Haan. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cranespoor wandeltocht  
De Kuinderse Activiteiten Stichting organiseert op 20 mei 2017 de vierde Cranespoor wandeltocht die 
zijn naam te danken heeft aan Henric de Crane, de roemruchte roofridder die vanaf het jaar 1196 zijn 
sporen heeft achtergelaten in Kuinre en omgeving. Menig veldslag heeft hij er geleverd met de 
troepen uit Friesland en de Bisschop van Utrecht. Zeerover in hart en nieren werd menig schip van de 
rijke Hanzevloot op de Zuiderzee geënterd om leeggeplunderd achtergelaten te worden. Kortom een 
zeer avontuurlijke held. Alle deelnemers zullen langs de plek wandelen waar Henric ooit zijn 
roemruchte vesting had gebouwd aan de oevers van de Linde en de Tjonger, in de middeleeuwen 
ook wel Bagdad van het Noorden genoemd. 
De deelnemers zullen veel wandelen over het fiets en wandelnetwerk in en rondom het Kuinderbos, 
maar ook over onverharde bospaden. Alle routes worden dit jaar gelijk met vorig jaar gelopen, dit 
werd door de deelnemers als erg prettig ervaren. 
 
De volgende wandelafstanden worden aangeboden: 
De kortste route is 12 km., en deze kan starten tussen 9 en 13 uur, de route van 20 km. kan starten 
tussen 7 en 12 uur. De route van 25 km. start tussen 7 en 10 uur en de langste route van 37 km., 
start tussen 7 en 9 uur. 
Onderweg in het bos zijn diverse stempelposten, met EHBO, toiletvoorziening en horeca met 
rustgelegenheid. De centrale post is  bij Natuurkampeerterreinen “de Veenkuil” waar ook tijdens de 
pauze muziek zal zijn.   
Start en finish zijn in MFA “de Botter”, Burchtstraat 3 te Kuinre, 
parkeergelegenheid is er voldoende aan het Kuinderdiep. 
Deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsmedaille. De kosten voor 
deelname zijn 7 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen (basisschool 
leeftijd). Onderweg biedt een bekende bakker alle deelnemers een lekkere 
krentenbol aan en krijgen de deelnemers een appel van boerderijwinkel 
Verhage. In de laatste kilometer biedt de Orchideeënhoeve uit Luttegeest alle 
deelnemers een bosje bloemen aan voor de geleverde presentatie.  
Dus al met al, kom uit uw luie stoel ga wandelen in onze mooie omgeving en 
geniet van de mooie routes die voor u zijn uitgezet. 
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Senioren vissen Kuinre 
 
De jaarlijkse viswedstrijd voor de senioren wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 september 2017. 
In verband met het Kuinderfeest in begin september zijn we dit jaar wat later maar we hopen ook dan 
nog op mooi weer. De aanvang is 14.00 uur en de inschrijving is vanaf 13.30 uur vanuit MFA “de 
Botter”. 
Zoals de meesten wel weten, wordt deze wedstrijd gehouden voor inwoners van Kuinre of mensen die 
in Kuinre zijn geboren of er binding mee hebben. De deelname is mogelijk van 60 jaar of ouder, maar 
in het jaar dat men 60 wordt, mag men voor de eerste keer meedoen. Er wordt geen inleg gevraagd, 
maar er is wel gelegenheid om een vrije gift te geven. In zijn oorsprong is het een wedstrijd, maar het 
gaat natuurlijk ook om de gezelligheid en op deze manier kun je ook nog eens gezellig bijkletsen.   
Opgave kan bij Otto Boerstra, H. de Cranestraat 19A te Kuinre (0527-231634). 
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
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Oud ijzer 
Aktie 

 
      Stichting “Jeugdhonk” Kuinre 
 

Op zaterdag 25 maart 2017 komen wij weer langs 
om oud ijzer op te halen. 

 
Als u in Kuinre woont dan kunt u het oud ijzer op de stoep zetten, wij komen het vanaf 9:00 uur 

ophalen of u kunt één van de onderstaande nummers bellen. 

 

LET OP: WITGOED IS GEEN OUD IJZER!  
Wij kunnen dit ook niet meenemen! 

 
Rowan Paulusma   06-10695988 
Astrid Versluis    06-20043087 
Ruud v/d Hengel    06-23650282 
 

Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij de 
bewoners van de buitenwegen om vooraf in ieder geval 

even te bellen. 
 

Namens de jeugd van Kuinre Bedankt !!!!! 
 
 
 
 
 
 

              Foto: Heidi Veenstra 
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Nieuws V.V. Kuinre 
 

Nieuwe opzet jeugd-voetbal 

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/2018 met nieuwe wedstrijdvormen voor 

pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere 

teams, waardoor ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. De 

nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. De KNVB gaat de komende 

periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk 

te brengen. 

In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen 2017/2018 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op 

een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Ingooien wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters 

wordt ingevuld door spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in goede banen te leiden. In het 

huidige seizoen spelen deze leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. 

De kleinste voetballers – onder 6 en onder 7 jaar –  blijven onderling, bij voorkeur binnen de eigen 

vereniging, kleine partijtjes spelen. Het advies van de KNVB is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 

te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en 

spelplezier staan hier centraal. 

In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe 

wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe 

opzet te leren kennen en gedegen in te voeren. 

Algemene oproep naar vrijwilligers 

Helaas neemt binnen de club het aantal vrijwilligers af. Er zijn inmiddels twee functies 

binnen het bestuur die nog ingevuld kunnen worden, waaronder de functie van 

penningmeester aan het einde van dit jaar. Ook binnen de diverse commissies 

kunnen we nog extra mensen gebruiken. Lijkt het jou leuk om wat extra’s te doen voor 

de club dan horen wij dat graag!  

Mini- shirtjes en wedstrijdsokken te koop in de kantine. 

Vanaf heden is het weer mogelijk om minishirtjes voor in de auto en de wedstrijdsokken in de kantine 

te kopen. De kosten van een  minishirtje zijn €17,50 en van wedstrijdsokken €8,50.  

Nieuwe bord sponsoren 

Er zijn weer enkele nieuwe bord sponsoren bijgekomen waar we als club enorm blij mee zijn. De 

lange zijde van het veld zal daarmee helemaal gevuld zijn!  

De nieuwe bord sponsoren zijn:  

 Schuinder Stucadoors Hoogeveen 

 Superrr Kuinre 

 De Zonnestraal Luttelgeest 

 Ambachtelijke slagerij Mulder Kuinre 

 KlusWijs Oldemarkt 

 OsCar rijschool Kuinre 

 

Website: www.vvkuinre.nl 

Email: vvkuinre@hotmail.com 
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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 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 18/4 (december 2010).  

Via de website kwamen we in contact met Cyp van de Bult uit Oegstgeest. Hij heeft een dagboek van 
zijn opa Ciprianus Egbartus van de Bult (roepnaam Cip), zoon van Bartholomeus Berends van de Bult 

en Fetje Sipkes van Koersveld, geboren op 8 februari 1865 
te Slijkenburg, overleden op 11 oktober 1917 in Veghel. Cip 
is op 24 juni 1892 te Kuinre gehuwd met Agnes Beld, 
dochter van Antonius Harms Beld en Christina Anna Peel; 
Agnes, geboren op 3 juli 1866 te Kuinre, is overleden op 1 
februari 1941 in Nijmegen. 
 

We hebben een gedeelte uit zijn dagboek mogen ontvangen, het 
betreft de periode januari 1888 tot en met januari 1889. Dit hebben wij 
getranscribeerd en zo kregen we  een beeld van hoe het in die tijd er 
aan toe ging in Kuinre. Cip kreeg op 12 april 1888 een benoeming voor 
              “buitengewoon opzichter v/d waterstaat; bij de werken van 
den waterweg langs Rotterdam naar Zee, ter standplaats Maassluis.”  
Kort na zijn benoeming verhuist hij in zijn eentje naar Maassluis. Vanaf 
die tijd schrijft hij veel over zijn werk in Maassluis met af en toe 
aantekeningen dat hij naar Kuinre gaat voor familiebezoek. 
         
     Ciprianus Egbartus van de Bult. 

Foto: uit collectie Cyprianus van 
de Bult, Oegstgeest. 

 
Het nummer aan het begin van de regel is de datum, de tekst is geschreven zoals in het dagboek. 
De tekst tussen haakjes is ter verduidelijking van het dagboek. 
 
Januari 1888 

1. Het 50 jarig Priesterschap van Z.H. Leo XIII op plechtige wijze in de kerk gevierd. [Zijne 
 Heiligheid paus Leo XIII] 
3. Gerardus Postma begraven. Overleden 31 dec. 1887. 
5. Andries Hardenberg begraven. Overleden 31 dec. 1887. 
 Bij T.E. van Koersveld op Slijkenburg heb ik gegeten. [voogd, stiefgrootvader] 
6. Mie de Jong, huisvrouw van Wouter Brandsma, overleden, 39 jaar. 
 Met kaartspelen heb ik thuis in gezelschap van J. van Someren, W. de Zwart, R. van Koers- 
 veld en M. Peereboom de avond heel gezellig doorgebracht. 
7. Machiel Peereboom (bovengenoemd) naar Amsterdam vertrokken. 
10. M. de Jong begraven. 
 Hedenavond waren R. v. Koersveld en ik bij A. Inwerda verzocht welk bezoek wij hebben 
 afgelegd; ’s nachts 3 uur zijn wij huiswaarts gekeerd. 
17. Op schaatsen over zee Blokzijl bezocht. 
18. Met Agnes Belt over ijs naar de Lemmer geweest. 
19. Hardrijderij vanwege de ijsclub “Hulp der Behoeftigen”, gehouden op een trekgat bij G. 
 Bouma, met Agnes Belt bijgewoond. 
22. De avond met H. en G. Doedel bij G. Bouma doorgebracht. 
24. De vergadering van de ijsclub “Hulp der Behoeftigen”, bij T. v.d. Lende te Slijkenburg 
 gehouden, bijgewoond. 
30-31. Heb ik vertoefd bij T.E. van Koersveld op Slijkenburg. 

Februari 1888 

4. Met M. Peereboom, E. Peereboom en R. van Koersveld bij J. van Someren geweest. 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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19. Ongeveer 6 uur namiddag, had bij Kuinre eene groote vechtpartij plaats, van Kuindersche 

jongelui, die terugkomende van de Lemmer, genoemde plaats op schaatsen hadden bezocht, in 

welke vechtpartij Salomon de Vries ernstige verwondingen aan het hoofd bekwam, toegebracht 

door slagen met schaatsen waar van zijne tegenpartij gebruik maakte. 

Door op het gerucht toegesnelde lieden uit het dorp werd de Vries van zijne vijanden gescheiden en 
bij P. Doedel in huis gebracht, alwaar Dr. Peel die inmiddels werd geroepen, de wonden heeft 
verbonden. Uitgeput door vermoeienis van het vechten en verzwakt door het bloedverlies was hij niet 
in staat alléén huiswaarts te keeren, niet dan door de hulp van een paar mannen had de overbrenging 
plaats. 
12. Op grond van mijn verjaardag ll. zijn hedenavond G. en D. Bouma en Felicula Tromp ten 
 onzent verzocht. [ll. = laatstleden; 8 februari] 
13. Hielke Buisman overleden.  
14. Its Beersma begraven. [Ids] 
17. Hielke Buisman begraven. 
15-17 Bij G. Kemme te Scherpenzeel doorgebracht. 
19. R. van Koersveld naar Amsterdam vertrokken. 
21. Nikolaas Douma Mz. overleden 8 jaar oud.  
24. Nikolaas Douma begraven. Ook ik heb de plechtigheden der begrafenis bijgewoond. [Nicolaas 
 Everhardus Douwma] 
26-27 R. van Koersveld (vrouw Kemme) bij 
ons gelogeerd. Gedurende de tien laatste 
dagen dezer maand, was het verschrikkelijk 
koud. Zoover men zien kon is de zee met ijs 
bedekt. Enkele lieden trachten met het 
visschen op spiering nog iets te verdienen, 
maar de koude noodzaakt hen spoedig 
huiswaarts te keeren. ‘t Is te begrijpen, dat 
met het oog hierop van goede vangst geen 
sprake kan zijn. 
 
Maart 1888 
1. Op schaatsen over het Kanaal naar Slijkenburg geweest. 
2. Het klimaat is veel zachter dan eenige dagen te voren; het ijs dooit snel weg. 
4. Eene groote massa ijs is boven op het havenhoofd geschoven, door den zwaren last zijn de 
 paalrijen uit den loodrechten stand gebracht. 
5. Heden nacht heeft het nogal sterk gevroren. 
6. Verkiezing voor de leden der Tweede Kamer. Zooals gewoonlijk bevelen de verschillende 
 kiesvereenigen de door hen gestelde kandidaten ten zeerste aan. 
7. F. Tromp is heden naar Assen vertrokken ten einde aldaar examen af te leggen voor nuttige 
 handwerken. 
8. G. Tromp heden naar Assen vertrokken zijne dochter F. Tromp op deze reis vergezellende. 
 Zijne vrouw is ongesteld. 
 Verhuring van sleeping achter Kuinre. 
9. F. Tromp legt heden bovengenoemd examen af. Het ijs in de Linde en in het Kanaal begint te 
 ruimen, uitgezonderd enkele plaatsen zijn deze wateren tot Slijkenburg bevaarbaar. 
10. F. Tromp van Assen teruggekomen. Zij is niet geslaagd. 
 Drie personen zijn deze week overleden namelijk: de echtgenoote van J. de Lange, Piet 
 Molenberg en een kind van J. de Jong. 
11. Het ijs in de Linde is totaal opgeruimd. De Zwolsche beurtschippers M. Fledderus en G. Kok 
 zijn van hunne eerste reis terug; dit reisje heeft ruim één maand geduurd. 
12. Verjaardag van den Eerw. Heer Pastoor C.G. Muiteman.  Vrouw de Lange begraven. 
13. P. Molenberg en het kind van J. de Jong begraven. 
15. Heden hebben W. en T. de Zwart te Heerenveen terecht gestaan wegens mishandeling van 
 Salomon de Vries op 19 januari ll. De eisch was 15 dagen gevangenisstraf. 
 Sedert een paar dagen is het weder erg koud geweest; er woei een sterke oostenwind terwijl 
 van tijd tot tijd zich sneeuwbuien ontlastten. De zee is nog met een massa drijfijs bedekt. 
17. Heden nacht is er een groote hoeveelheid sneeuw gevallen, waardoor de straat met een 
 tamelijk dikke laag bedekt werd, tot welker verwijdering verscheiden arbeiders werden 
 aangesteld, die van gemeentewege betaald werden. 
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20-21. Deze beide dagen was het verschrikkelijk koud, de koude ging gepaard met hevige sneeuw-
 stormen. Op sommige plaatsen passeerde men de Linde en het Kanaal over het ijs. Boelgoed 
 bij P. Fledderus en F. Buisman op Slijkenburg bij laatstgenoemde heb ik nog een fornuis 
 gekocht voor f 3,83. 
21. Op Slijkenburg geweest. 
23. Het weder is veel zachter dan voor enkele dagen. In zee is nog veel ijs, verscheiden mannen 
 zijn bezig met spiering visschen; naar ik hoor laat de vangst nog veel te wenschen over. 
 Gisteren reeds ontwaardde men twee schepen op zee, die blijkbaar tusschen het ijs beklemd 
 waren. Volgens verklaring van sommigen hebben deze vaartuigen al een week lang op die 
 wijze rondgedobberd en moet de toestand van de schepelingen verschrikkelijk zijn. Enkele 
 visschers vormden het plan om zoo mogelijk de schepen te bereiken; het bleef echter nog bij 
 het voorstel. 
24. Hedenmorgen ontdekte men, dat de schepen zich over een groote afstand hadden verplaatst. 
 Het bovengenoemde plan werd uitgevoerd, elf Kuindersche visschers staken met een punter 
 van wal, na eene voorraad eetbare waren te hebben scheepgenomen. 
 Ondanks de vele moeielijkheden gelukte het de visschers de schepen te bereiken. De 
 toestand der schepelingen was niet zoo erg als deze te voren werd afgeschilderd, zij hadden 
 nog voldoende proviand aan boord, toch was het bezoek der visschers hun hoogst welkom 
 zooals te denken is. Niet alleen bij ons maar ook te Blokzijl had men de schepen bemerkt, 
 vanuit dit plaatsje werd ook hulp uitgezonden bestaande in twee stoombooten, die in den loop 
 der namiddag de schepen bereikten; het hoofddoel dezer zending was om zoo mogelijk de 
 vaartuigen uit het ijs te verwijderen en naar Blokzijl te slepen. Daar de kans daartoe gunstig 
 was, werd er oogenblikkelijk werk van gemaakt; de visschers brachten de trossen aan boord  

van de booten. Na alles voldoende te hebben bevestigd ging het vooruit, daar het ijs de 
 doortocht nog al belette was de snelheid in den beginne niet heel groot, deze vermeerderde 
 allengs naarmate men het open water bereikte. Zoodra de doortocht door het ijs had plaats 
 gehad en dus de schippers verlost waren, zag men de noodvlag uit de masten verdwijnen, en 
 in plaats van deze eenige oogenblikken daarna de driekleur wapperen. Omstreeks 5 uur 
 waren de booten met de beide vaartuigen te Blokzijl; en om een uur of zeven arriveerden onze 
 visschers, die natuurlijk door een menigte belangstellenden werden opgewacht. 
27. Hedenmorgen ontving ik een schrijven van den Hoofd-Ingenieur Leemans te Rotterdam, mij 
 verzoekende op zijn bureau te verschijnen, wanneer ik voor bw-opzichter van den waterstaat 
 in aanmerking wenschte te komen. Onmiddellijk na ontvangst van genoemd bericht, ben ik 
 vertrokken, en was ongeveer 5 uur te Rotterdam. Omstreeks 6 uur was ik op het bureau van 
 Zw. Ed. Gestr. Nadat Zw. Eg. mij naar de vereischte inlichtingen had gevraagd, noodig om op 
 de voordracht voor bron opzichter bij den Rotterd. Waterweg gesteld te kunnen worden, gaf 
 genoemde heer mij te kennen, dat hij mij bij den Minister zoude voordragen. Van de 
 beschikking van Z. E. hangt dus af of ik aangesteld word of niet. [afkortingen: Zeerwel-
 dedelgestrenge; gangbaar Weledelgestrenge] 
28. Hedenmorgen 8u.30 uit Rotterdam vertrokken; ongeveer 1 uur 
 was ik te Wolvega, vanwaar ik met W. Kroes naar Kuinre ben 
 gereden, en om 7 uur thuis was. Voor het eerst van dit jaar zijn 
 er vaartuigen uit zee in de haven gekomen. Om reden dat de 
 haven te Lemmer nog met ijs is bezet, passeeren hier al de 
 schepen die anders de Lemmer zouden binnenloopen. 
25. P.S. Bij gelegenheid van eene repetitie gehouden 12 Maart j.l. 
 waarbij Zw. E.H. Pastoor ook tegenwoordig was, die op 
 genoemden datum verjaarde, werden wij (de koristen) na Z. 
 Eerw. onze gelukwenschen te hebben aangeboden, verzocht, 
 dit feest op een nader te bepalen avond, aan de pastorie te 
 vieren. De viering heeft den hedenavond plaats gehad. Wij allen 
 J. van Someren, J. Peters. A. en G. Doedel, G. Doedel Lzn en ik 
 hebben de avond bij Zw Eerw. heel genoeglijk doorgebracht.  
 [afkortingen: Zeer(wel)eerwaarde Heer; gangbaar 
 Weleerwaarde] 
          Agnes Beld, dochter van 
       Antonius Harms Beld en Christina Anna Peel. 
      Foto: uit collectie Cyprianus van de Bult, Oegstgeest. 
 Wordt vervolgd. 
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Hierbij een overzicht van de afgelopen en komende activiteiten van dit seizoen! 
 

Bestuurswisseling 
De jaarvergadering is op maandag 30 januari 2017 in “de Botter” gehouden. Naast 
de bespreking van het jaarverslag, de financiën en activiteiten hebben we 
afscheid genomen van twee bestuurders:  
Hilde Walsma en Marrit van der Veer. Dames, ontzettend  
bedankt voor jullie bijdrage voor de club. Top dat we op  
jullie inzet konden rekenen!! 
 

Graag heten we Fred Bakker namens de recreanten welkom als nieuw bestuurslid!  
Tevens zijn wij nog zoekende naar een nieuw bestuurslid uit één van de wedstrijdteams.  
Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact op met één van onze bestuurders. 

Jubileum 
In november bestond VCK ’76 alweer 40 jaar!! Om dit niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan, is er op zaterdag 10 december een leuke activiteit georganiseerd. 
We zijn begonnen met een heerlijk warm en koud buffet en daarna met zijn 
allen met de bus naar Zwolle om een volleybalwedstrijd van de Eredivisie te 
bekijken. Na afloop was er in het dorpshuis nog de gelegenheid om een drankje 
te doen. Het was een geslaagde dag. Tijdens het jubileum is Peter Versluis als 
erelid  benoemd. Van harte gefeliciteerd Peter!  

 
Graag bedanken wij Bene en Roelie Ram voor het heerlijke eten en de grandioze verzorging! 
Tevens bedanken wij de jubileumcommissie voor de goede organisatie! 
 
 

 
 
  



                     47 
 

Bingo  
Bijna is het zover, op zaterdag 18 maart 2017 wordt de Bingo avond georganiseerd in De Botter. 
Naast de Bingo is er een fantastische loterij met niet alleen leuke, maar vooral heerlijke prijzen. 
Iedereen is welkom om zijn/haar geluk te beproeven. Dus, kom met je markeerstift of pen en streep 
met ons mee!!  
 
Zonder alle donaties en prachtige prijzen voor jong en oud zou deze avond niet kunnen bestaan. 
Daarom willen we hierbij ook alle bedrijven en mensen bedanken die het mogelijk maken dat we deze 
avond kunnen organiseren! Bedankt! 

 
Een sportieve groet, 
 
Namens het bestuur V.C.K`76   
 
Rowan Paulusma Voorzitter  
Jentje Groenestege Penningmeester ledenadministratie  
Angela van Overbeek Secretaris  
John de Vries   Vicevoorzitter  
Fred Bakker   Algemeen  
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Kuundersen over de grens………….uit  Zweden 
 
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Patrick Brugge, 36 jaar oud en kom oorspronkelijk uut de Kuunder. 
Mij is gevraagd door Jacqueline v/d Hengel  om een stukje over mijzelf te schrijven in dit Kuunders 
blad, dus bij deze: 
Vanaf mijn geboorte tot aan mijn 19e heb in de 
Kuunder gewoond. Daarna ben ik in Steggerda 
samen gaan wonen met Maike van Roozendaal 
en hebben we in 2010 een dochter gekregen 
Lena- Linn. 
Mijn jeugd heb ik ervaren als leuk en onbezorgd 
met veel leuke vrienden waarmee altijd wat te 
beleven viel. 
Zo waren er in de Kuunder toen ook nog 
verschillende winkels waaronder de bakkerij van 
mijn Ome Klaas. In deze bakkerij werkte ook 
mijn vader Bert Brugge (helaas zijn beide te 
vroeg overleden) door deze bakkerij had ik de 
droom om bakker te worden, en ben daarom na 
de basisschool naar de bakkerschool in 
Heerenveen gegaan. 
Maar wat begon met een droom als bakker veranderde al snel in kok om vervolgens als timmerman 
van school te gaan. Zo heb ik na mijn timmeropleiding 10 jaar als timmerman gewerkt waarvan 3 jaar 
als ZZper. In 2010 ben ik gaan werken bij het bedrijf van  Maike haar ouders, LA van Roozendaal 
grondverzetmachines in Wolvega. Hier deed ik het onderhoud aan het pand maar al snel was ik ook 
werkzaam in de werkplaats en op pad met de vrachtwagen om machines weg te brengen en op te 

halen. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in Volvo 
grondverzetmachines en door het merk Volvo 
zijn wij eigenlijk in Zweden terecht gekomen, 
waar de Volvo ‘s vandaan komen. 
In de eerste instantie hadden mijn 
schoonouders een vakantiehuisje in Noord 
Zweden gekocht welke we met de hele familie 
zouden opknappen en konden gebruiken als 
vakantiehuis. Maar al snel emigreerde de 
tweelingzus van Maike met haar gezin naar 
Zweden, dit was in 2011. Zweden met zijn 
mooie 
natuur, 
rust , 
ruimte , 
heerlijke 

strenge winters met veel sneeuw en ook warme zomers kon ook 
ons 3 jaar later verleiden tot emigratie. 
 
Eerst zijn we in Skogsta (8km. boven Ljusdal) gaan wonen in 
het vakantiehuisje,  daar woonden we een kilometer van Maike 
haar zus af. Daar hebben we 2 jaar gewoond, daarna hebben 
we met Maike haar zus en familie samen  een camping in 
Björsarv (Bjuråker) gekocht waar we nu bijna 1 jaar wonen.  
Aankomend seizoen gaat deze open, deze camping zullen 
Maike en haar zus gaan runnen. Mijn zwager en ik houden ons 
eigen werk (ik werk bij een Nederlandse boer hier in de buurt en 
mijn zwager is monteur en heeft zijn eigen bedrijf) . 
Dus wie denkt aan een vakantie in Zweden is van harte welkom! 
Het is een rustige kleine camping aan een mooie rivier midden 
in de natuur. Zo hebben Marten en Corry Pit hier vorig jaar proef 
gekampeerd wat erg gezellig was.  
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Het adres staat hieronder, een website volgt nog! 
 
Bij deze de groeten aan iedereen in de Kuunder van Patrick, Maike en Lena-
Linn Brugge 

 
Bävercampingen 
Björsarv 
Björsarv 15                                                                             
820 62 Bjuråker 
Sweden  
Beavercampingen.bjorsarv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De dieetcoach 
 
Vitamine K voorkomt aderverkalking Begin december volgde ik een nascholing over het 
gevaar van aderverkalking en de invloed die wij hier met voeding op kunnen uitoefenen. Voor 
mij verrassend was de werking van vitamine K.  
De wetenschap staat niet stil, waardoor wel gebleken is dat hart- en vaatproblemen niet het gevolg is 
van het eten van teveel vet. Wel kan de balans in het gegeten vet behoorlijk verstoord zijn. Met name 
teveel linolzuur (omega 6 vet) in verhouding tot alfalinoleenzuur (omega 3 vet) is een van de 
oorzaken. Doordat deze vetten uit balans zijn geraakt, is ons immuunsysteem (waar ik vorige keer 
ook al over schreef) overactief. Het LDL-cholesterol stijgt met name doordat het energie levert voor 
het immuunsysteem. De omega 6 vetten zijn druk doende om het immuunsysteem aan het werk te 
zetten om de ontstoken vaatwanden te repareren. Een goede vraag is hoe die vaatwanden ontstoken 
raken. Dat komt door roken, te weinig groente eten, te veel suiker in onze voeding, overgewicht, hoge 
bloeddruk, te weinig beweging en dus ook door te weinig vitamine K. Vitamine K is een relatief 
onbekende vitamine. In 1974 werd ontdekt dat deze vitamine een belangrijke rol speelt bij de 
bloedstolling. Daarna werd pas duidelijk dat vitamine K betrokken is bij de calciumhuishouding. En 
misschien gaat er nu een belletje rinkelen, calcium is betrokken bij aderverkalking. In feite heeft u bij 
aderverkalking last van calcium in de vaten. Dit calcium heeft u liever in uw botten. Want calcium in 
de bloedvaten maken deze stug en hard, terwijl deze soepel zouden moeten zijn. Vitamine K zorgt 
ervoor dat calcium naar de botten gaat en niet teveel naar de bloedvaten. Omdat bloedstolling een 
hogere prioriteit heeft dan botten en bloedvaten, zal het lichaam de beschikbare vitamine K als eerste 
naar de lever sturen om de bloedstolling te reguleren. De regulering van calcium richting de botten zal 
het moeten doen met wat er aan vitamine K overblijft. En dat is bij de veel mensen niet genoeg. Uit 
onderzoek blijkt dat wel 40% van de mensen risico loopt om hierdoor klachten te ontwikkelen. En dat 
zijn dan hart- en vaatklachten (zoals aderverkalking) en botontkalking (osteoporose). Het vervelende 
is dat u het pas merkt als het eigenlijk al te laat is. Gelukkig is er met voeding veel aan te doen. Om 
het even lastig te maken: er zijn twee soorten vitamine K. Vitamine K1 zit vooral in groene groenten 
zoals spruitjes, broccoli, spinazie en boerenkool. Vitamine K2 wordt vooral gemaakt door gunstige 
darmbacteriën, maar zijn vanwege het fermentatieproces ook terug te vinden in kwark en kaas. U 
kunt deze producten dus allemaal eten om de vaatwanden te versterken. Volle zuivel, roomboter en 
kaas is neutraal voor ons cholesterol. En door de levering van vitamine K hebben kwark, yoghurt en 
kaas dus een positief effect! Als u het niet helemaal vertrouwt, wat ik mij voor kan stellen, na alle 
tegenstrijdige berichten, kunt u ook voor de vertrouwde groenten kiezen. Deze bevatten ook vitamine 
C, hetgeen ook helpt om de vaatwanden soepeler te houden. Wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Irene van der Vuurst, diëtist bij Libra Dieetadvisering. Tel. 06-11276810. Libra houdt op 
maandag spreekuur in de huisartsenpraktijk in Kuinre en op woensdag bij fysiotherapie Van Putten 
ook in Kuinre. 
 

  

mailto:Beavercampingen.bjorsarv@gmail.com
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Brandweer 

 
Het brand weer!  
 
5 december werden we gebeld dat zwarte Piet op het dak van 
school zat maar niet meer naar beneden durfde te gaan. Snel 
zijn we in de auto gesprongen en bij de school aangekomen 
zagen we zwarte piet al op het dak zitten. Met de ladder en 
hulp van de brandweermannen is Piet weer veilig op de grond 
gekomen en kon het sinterklaasfeest gelukkig doorgaan.  
 
21 december ging de pieper weer eens, de melding was een 
dier te water aan de Lageweg. Eenmaal  
aangekomen bleek het om een paard te gaan dat in een sloot 
vol met bagger terecht was gekomen.  
Het paard had geen zin om mee te werken dus moesten er 2 
mensen in een waadpak het water in waarna we het paard 
weer op het droge kregen. 
 
11 februari hadden we een grote brand in Blankenham. Het 
ging om een leegstaande boerderij aan de Blokzijlerdijk. 
Kuinre was als eerste ter plaatse, maar al snel bleek dat het 
al zo erg brandde dat er aan de boerderij niks meer te redden 
was, waarna de prioriteit op overslag naar andere gebouwen 
kwam te liggen en hebben we het gecontroleerd uit laten branden. 

 
Roelof Woudsma is vorig jaar weer terug bij de brandweer gekomen, hij heeft ook besloten weer 
bevelvoerder te worden en is na een snelle cursus weer als zodanig beschikbaar.  
Marko Westenbrink is inmiddels begonnen met de opleiding van bevelvoerder. Deze opleiding is in 
Zwolle en duurt al met al 2 jaar, Marko Succes!!!!  
 
Willem Bos stopt bij brandweer Kuinre, hij heeft een andere baan gevonden waardoor hij overdag niet 
meer beschikbaar is. Willem blijft uiteraard wel bij brandweer Creil.  
Peter en Willem bedankt voor jullie inzet en gezelligheid. 
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Beste (ere)-leden, vrijwilligers en sponsoren. 

Na een periode van hard werken is het zover: onze accommodatie is geheel 
vernieuwd. Vol trots willen wij u die tonen. Van harte nodigen wij u daarom uit 
bij de feestelijke opening ervan aanwezig te zijn.  
  
Datum              :   zaterdag 18 maart 2017        
Tijd                   :   van 15.00 tot 17.00 uur 
Plaats              :    Kantine vv Kuinre  
   
 
Daarnaast kunt u onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met 
onze vernieuwde accommodatie. 
  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur V.V. Kuinre 
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Puzzel 
 

L J I B O T F A A H C S K O L B O U T R 

K E R L S O O L D A B E I T E L K V U A 

R G T E A P A A L M R T P D E C R E O T 

I N P S P A C D E E B T A K S S P R B E 

K A U C R L C D E R A L A N H C L L R L 

M H N H E O U E B R N T O M G H A E E E 

L E T R T O B R M T K P U R I A M N E N 

E B L O A T O D A J S A T M R A U G D I 

H L A E W S O E A S C H R O E F U S L H 

S E S V J I R C E A H C A K S R R N O C 

D T F E M P M O N P R S P E S A M O S A 

I U R N O T A U I L O D K R A S E E T M 

E E E D N E C P H A E E L B P P S R L R 

H L E R D I H E C M F E R A P S G A M O 

G S S A K N I E A U A R L B A W A K P O 

I S M A A T N R M U A E S N S T U O H B 

L U J I P G E Z R R H G U T S V S M T P 

I B I E J W R A O M C L A T E E R M S O 

E N L R E R I A O E S B O O R R I O O L 

V I J L Z A A G B S C H R I J F H A A K 

 
accuboormachine    lijm    schroevendraaier 
aambeeld     ladder    tang 
boormachine     lat    teer 
bout                                                             mondkapje                      trap 
blokschaaf                                                   moker                             takel 
bijl                                                                nietpistool                       verf 
bankschroef                                                 paal                                verlengsnoer 
beitel                                                            passer                            vijl 
boor                                                             pons                                veiligheidshelm 
behang                                                         puntlasfrees                    wig 
decoupeerzaag                                            plamuurmes                   waterpas 
guts                                                             passer                             zaag 
gereedschap                                                ratel 
hoekmeter                                                    riool 
hamer                                                           staal 
hout                                                              schaafrasp 
inbussleutel                                                 soldeerbout 
komstaaldraadborstel                                   schrijfhaak                
klopboormachine                                         schaaf 
krik                                                              schroef 
 
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 1 mei 
2017. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Gerdina Boek 
De oplossing was: herfstwandeling 
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