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Van de redactie…..             
 
Bij de redactie komt regelmatig ter ore de opmerking 

“dat is leuk voor de dorpskrant”. Maar helaas daar 

blijft het vaak bij. Wij van de redactie, vinden het ook 

leuk als u een origineel, ludiek of gewoon een mooi 

artikel of foto heeft voor de dorpskrant. Vervolgens 

opstuurt naar onze mail of via de brievenbus inlevert. 

Eigen inzendingen komen de dorpskrant ten goede. 

Bijna iedereen heeft een mobiel met fototoestel op zak 

om van een geschikt moment, spontaan een foto te 

maken. Het is een krant van en voor het dorp en 

omstreken. Met de zomer voor de boeg en het 

komende dorpsfeest, doet zich vast weleens de gelegenheid voor dat u denkt “dat is leuk voor de 

dorpskrant”. En willen bij deze benadrukken, schroom 

niet en stuur het op!  

Wie rond deze tijd het dorp aandoet, kan op de meest 

verrassende plekjes de meest bijzondere tenten 

ontdekken. Een argeloze voorbijganger zal er niet zo 

bij stil staan, maar de Kuundersen weten beter. Hier 

maken de buurten in het geniep  hun creaties voor de 

buurtversiering voor het komende dorpsfeest in 

september.                                                    

 

Met nog ruim 3 maanden te gaan, is het niet voor te 

stellen wat er straks uit de tent komt. Voor velen van u 

zijn dit vast hele herkenbare optrekjes, waar menig uur 

in wordt doorgebracht. Tegen de tijd van het dorpsfeest 

voelt het voor hele enthousiaste inwoners als tweede 

woning of misschien zelfs een alternatief 

vakantieverblijf.  

 

 

We laten ons verrassen en wensen alle buurten en 

verdere betrokkenen bij het dorpsfeest veel inspiratie en 

succes toe met alle voorbereidingen.  

 

 

 

De redactie wenst u veel leesplezier toe. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Juni  

03-06-2017 Puzzeltocht KAS, vanuit “dorpshuis de Botter” kan er tussen 18.30 en  
19.30 uur worden ingeschreven en gestart. 

05-06-2017 Buitenfestival De Weerribben 11.00 – 16.00 uur 

13-06-2017 Vrouwen van Nu, fietstocht 

24-06-2017 Beachvolleybal toernooi VCK’76 en Jeugdhonk 

  

Juli  

01-07-2017 Oud papier 

01-07-2017 Slotmiddag jeugdhonk 

09-07-2017 Fietstocht KAS, inschrijving en start zijn bij “de Kleine Burcht” aan de 
Burchtstraat 

14/15-07-2017 Eventing Emmeloord in Kuinderbos 

  

Augustus  

28-08/03-09-2017 Kuindersfeest 

  

 
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 

   
 Verslag van de voorjaarsvergadering op 30 maart 2017 

1. Opening 
De voorzitter heet 41 aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van wethouder 
Dedden en contactambtenaar Kor van der Velde.   
 
2. Twee minuten stilte 
Gedurende 2 minuten stilte denken we aan de dorpsgenoten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
3. Verslag van de ledenvergadering van 3 november 2016 
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen; een uitgebreid verslag heeft in het  
Kuunders Kwartiertje van 2016 gestaan. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen. 
 
4. Financieel verslag van Plaatselijk Belang Kuinre 

Richard Bos licht het financieel verslag toe. Saldo bedraagt momenteel € 9.505,30. 

 
5. Administratie dorpskrant 
Wordt toegelicht door Bram Lageweg. Inkomsten tot 1 januari 2017 waren bedroegen € 4.997,50  
en de uitgaven € 3.587,35. Resultaat was € 1.410,15.  
 
6. Verslag en financieel verslag van de Sinterklaascommissie 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Jantina Pit. Er is dit jaar geen lijstcollecte gehouden,  
maar er zijn een paar collectebussen neergezet bij enkele winkels.  
 
7. Verslag van de kascommissie 
Martijn Ensing en Geke de Boer hebben dit jaar de boekhouding gecontroleerd en correct bevonden. 
Martijn wordt bedankt voor zijn inzet. Jos Ensing stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en zal 
volgend jaar samen met Geke de Boer de kascommissie vormen. Het verslag van de kascommissie 
m.b.t. het jeugdhonk komt na de pauze aan de orde.  
 
8. Bestuursverkiezing 
Elke Vogelaar en Harrie Bakker zijn aftredend en herkiesbaar. Annet Groenestege is aftredend en niet 
herkiesbaar. Christy Abels, Casper Pouwels en Klaas Althuis stellen zich kandidaat voor het bestuur en 
worden met applaus gekozen. Christy maakt van de gelegenheid gebruik zich voor te stellen aan de 
aanwezigen. Christy woont al 11 jaar met haar man aan de Schans in Kuinre; zij hebben een zoon  
en 2 kleinkinderen.  
 
9. Projecten 
 
Elke Vogelaar: 
 
AZC: 
Momenteel zijn er ca. 633 bewoners. De capaciteit is begin dit jaar tijdens een 1e fase van krimp 
teruggebracht van 1400 naar 700 bewoners. Begin april zal de 2e fase van krimp plaatsvinden;  
er zullen eventueel locaties gesloten worden. Elke verwacht niet dat dit bij het AZC Luttelgeest het geval 
zal zijn, daar dit eigendom is van het COA. Over het algemeen is het rustig bij het AZC, ook volgens 
omwonenden. Astrid Versluis meldt dat er onlangs een kinderfiets is gestolen en later teruggevonden bij 
het AZC. Elke verzoekt dergelijke incidenten wel te melden aan PBK, zodat zij dit kan meenemen naar 
het overleg, dat elke zes weken wordt gehouden bij het AZC.  
 
Breedband 
Er is vertraging ontstaan bij de start van de vraagbundeling. Er is niets bekend over een prijsverhoging  
bij CIF, maar dit gebeurt wel waarschijnlijk n.a.v. een project in Dalfsen. Bij 50% deelname wordt 100% 
aangelegd, dus ook de moeilijke adressen. Er komt nu een mogelijkheid om alles in één keer af te 
kopen, dus geen verplichte maandelijkse bijdrage tot in lengte van jaren. Het wachten is nu op het 
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moment dat de handtekeningen gezet zijn door CIF en partner Rendo. Mocht hier tussentijds informatie 
over komen, zal dit worden vermeld in het Kuunders Kwartiertje of op de facebookpagina. Herman 
Snelder geeft aan, dat de informatie ook op www.kuinre.nl geplaatst kan worden.  
 
Annet Groenestege: 

Nationaal Park Weerribben-Wieden: 

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 worden vernieuwd en zal het 
educatieaanbod worden vernieuwd. Op 5 april werd het eindadvies voorgelegd aan de voorzitters  
van de plaatselijke belangen en op 11 april werd 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.  

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) zullen dit jaar nog worden aangepakt. Aan de Bouwdijk  
heeft al enig onderhoud plaatsgevonden. Het asfalt en de bermen van de buitenwegen zal in 2018 
worden aangepakt. PBK blijft in contact met de gemeente hierover. Astrid Versluis vraagt of PBK ook de 
gladheidsbestrijding onder de aandacht van de gemeente wil brengen. Er wordt niet gestrooid in de 
hofjes wat gevaarlijke situaties veroorzaakt; dit punt zal worden meegenomen tijdens een volgend 
overleg met de gemeente.  

Bauke Zandhuis: 
 
Openbaar vervoer 

Er zijn enkele klachten neergelegd bij Connexxion i.v.m. het feit, dat chauffeurs soms niet stoppen bij de 
bushalte in Kuinre. Connexxion is hier mee bezig. Bauke geeft aan dat – mochten er klachten zijn – dit te 
melden aan Connexxion onder vermelding van dag en tijd. In Oldemarkt wordt er gebruik gemaakt van 
een liftpaal; dit werkt via facebook. Mogelijk is het ook een idee om dit in Kuinre te realiseren. PBK 
informeert hiernaar bij PB Oldemarkt. In Vollenhove maakt men gebruik van een “deelauto” (gekocht  
voor gezamenlijk gebruik). Ook is de inzet van een buurtbus eventueel nog een optie; deze wordt door 
de provincie betaald, maar deze dient te worden bemand door vrijwilligers.  

Voortzetting supermarkt 
Hierover kan nog niets worden gemeld; het is nog niet gelukt om de bedrijfsleider te spreken.  
Er zijn geluiden, dat het contract van de supermarkt dit jaar afloopt, echter volgens aanwezigen  
is het contract in ieder geval met een jaar verlengd.  

Richard Bos: 

AED’s:  

Geen bijzonderheden. Herhalingscursus is geweest in februari. Groot onderhoud aan AED’s heeft 
plaatsgevonden.  

Vitrine 

Richard vraagt of er nog mensen zijn met een idee voor een expositie in de vitrine. Astrid Versluis heeft 
enkele voorwerpen uit Egypte; mogelijk zijn er nog meer inwoners die voorwerpen uit Egypte hebben die 
samen tentoongesteld kunnen worden? Herman Snelder heeft nog wat mooi opgezette beesten.  

PAUZE 
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Na de pauze krijgt Bob Vreeswijk namens de Werkgroep Groei (Goede Ruimtelijke Ordening En 
Inrichting) het woord. Hij laat in vogelvlucht zien welke projecten de Werkgroep Groei de afgelopen  
10 jaar heeft gerealiseerd. Als eerste project is de rotonde aangelegd, een mijlpaal voor Kuinre  
omdat dit de bebouwing van het plan Overhavendijk mogelijk maakte. Daarop is de zwaan gekomen.  
Vele projecten volgden daarna, zoals bijvoorbeeld het herinrichten van het evenemententerrein  
(nu Waagplein genoemd), de coupure, het dorpsplan 2010, enz. Bob besluit zijn presentatie met:  
“Ga zo door, het loont de moeite!” en nodigt de aanwezigen na afloop van de vergadering uit  
voor een hapje en een drankje.  
 
Harry Kingma bedankt Bob, die stopt bij de werkgroep Groei i.v.m. zijn verhuizing naar Olst, voor zijn 
grote inzet om het dorp Kuinre mooier en leefbaarder te maken. De werkgroep Groei bestaat naast  
Harry Kingma uit Marjan Hazebroek en 2 nieuwe leden: Ton Dittmar en Thom Althuis. Een 5e 
werkgroeplid is van harte welkom! Projecten waar Groei zich mee bezighoudt: bebouwing Kop 
Overhavendijk (maximumsnelheid moet eerst 50 worden i.p.v. 80 i.v.m. normen geluidsoverlast), 
gemeentelijke plannen zoals: woonvisie, omgevingsvisie en de actualisatie van het dorpsplan  
(dient samen met het dorp gerealiseerd te worden).  

11. Jeugdhonk 

Astrid vertelt dat het bestuur van het jeugdhonk samen met enkele gemeenteambtenaren en 
enthousiaste vrijwilligers Marien, Rypke, Alwin, Thijs en namens PBK Elke en Anneke druk bezig is 
om een nieuw jeugdhonk mogelijk te maken. Door de gemeente is een bedrag van € 40.000,-- 

toegezegd, door PBK € 5.000,--. De firma Brands uit Urk is bezig met fondsenwerving. De “club van 25” 

is een succes en de jeugd heeft al dik € 800,--  opgehaald aan statiegeldflessen. Een extra bedankje  

is er voor Heidi Veenstra, die heel veel extra werk heeft verricht als penningmeester, daar er een extra 
rekening is geopend t.b.v. de realisatie van het nieuwe jeugdhonk. Er zijn dit seizoen alweer veel 
activiteiten geweest in het jeugdhonk, o.a. casino-avond, escaperoom, lampionnen maken, filmavond en 
carbidschieten en het klaverjassen op de eerste woensdagavond van de maand om de Willy Damhuis 
trofee. Er zijn veel acties gehouden en men is de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet erg 
dankbaar. Ook is men dank verschuldigd aan motorclub Kuinre, waarvan men jaarlijks een bedrag krijgt 
en aan de erven van Hans Oosterkamp, waarvan men een bedrag heeft gekregen. Hans was erg 
begaan met het jeugdhonk. Astrid deelt mee dat men de jaarlijkse contributie wil verhogen naar € 4,00 
omdat er straks meer vaste lasten komen als er een nieuw jeugdhonk staat. Jelte Mulder oppert om de 
contributie gewoon gelijk te verhogen naar € 5,---. Hier wordt door de overige aanwezigen instemmend 

op gereageerd. 

Heidi Veenstra licht hierna het financiële overzicht van het jeugdhonk toe. Er is een positief saldo van 
€ 6.220,40.  

Namens de kascommissie meldt Martijn Ensing dat de financiën prima op orde waren, maar geeft wel 
als tip de extra geopende rekening straks weer af te sluiten, daar e.e.a. hierdoor onnodig ingewikkeld is 
voor de penningmeester. Het jeugdhonkbestuur meldt dat men alle voor het nieuwe jeugdhonk bedoelde 
gelden ook daadwerkelijk hiervoor wil gebruiken en dat de rekening, na realisatie van het nieuwe 
jeugdhonk, zal worden afgesloten.  

Ruud van den Hengel vertelt hierna over de actuele stand van zaken m.b.t. het nieuwe jeugdhonk.  
Er zijn diverse offertes aangevraagd; de gemeente vergoedt de kosten van de architect die hier ook 
mee bezig is. De vergunningsaanvraag is op 12 april de deur uitgegaan. Eén fonds heeft inmiddels een 
bijdrage toegezegd. De club van 100 heeft inmiddels meer dan 100 leden. Het streven is om voor het 
nieuwe seizoen (september 2017) open te gaan en anders m.i.v. 2018.  
 
12. Mededelingen  

- Er komt een nieuwe wijkagent daar Hilda van der Walle een nieuwe functie heeft gekregen.  
- Tezamen met de gemeente wordt de huidige overlegstructuur besproken mede omdat de 
Plaatselijke Belangenverenigingen een grotere verantwoordelijkheid krijgen in de transitie van de 
gemeentelijke belangen.  
- PBK gaat voortaan 1x in de 6 à 8 weken vergaderen; iedereen heeft zijn eigen “projecten”.  
Indien nodig, zal er meer worden vergaderd.  
De verdeling van de projecten zal nog met de nieuwe bestuursleden worden bekeken. 
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- In het kader van het 75-jarige jubileum van de inpoldering van de Noordoostpolder zullen  
ook in het Kuinderbos diverse festiviteiten plaatsvinden.  
- De burgerschouw heeft in najaar plaatsgevonden; er is nog geen bijeenkomst van alle 
burgerschouwers uit Kuinre georganiseerd.  
- Het plan is er om de ledenvergadering voortaan alleen in het voorjaar te laten plaatsvinden, 
gezien de geringe opkomst van de leden op de najaarsvergadering en alleen een extra vergadering te 
organiseren indien noodzakelijk (indien er bijvoorbeeld ontwikkelingen bij de werkgroep Groei zijn). 
Eventuele extra informatie kan aan de leden worden gemeld via het Kuunders Kwartiertje, Facebook of 
de website www.Kuinre.nl. Bram Lageweg geeft aan, dat hij geen voorstander is van het plan maar één 
keer per jaar te vergaderen. Marien van den Hengel stelt voor op een andere manier invulling te geven 
aan de vergadering, zodat een grotere interactie met de aanwezigen wordt verkregen. Anneke vraagt de 
aanwezigen of men een idee heeft hoe men meer jongeren kan betrekken bij PBK.  
 
De suggestie van Roelie Schaart om een oproep in het Kuunders Kwartiertje te plaatsen - om jongeren 
te laten meedenken over thema’s voor de najaarsvergadering - wordt positief ontvangen. Tevens zullen 
hierbij ook de andere media worden betrokken.  
Anneke bedankt iedereen voor het meedenken. Als er nog meer ideeën zijn, dan hoort PBK dit graag. 
- De Rabobank in Oldemarkt gaat binnenkort sluiten. Dinsdag 4 april is er een overleg, waarbij 
door PBK zal worden geïnformeerd naar de mogelijkheid en van een “mobiel kantoor”.  Christy vraagt of 
er nog punten zijn, die tijdens dit overleg aan de orde kunnen worden gesteld. Astrid Versluis meldt,  
dat zij het jammer vindt dat wij geen gebruik kunnen maken van de Rabobank in Emmeloord.   
De Lageweg zal vlak na het toeristenseizoen drie weken worden afgesloten i.v.m. groot onderhoud.  
Er komt nieuw asfalt, een wildtunnel t.b.v. otters, de chicane in Ossenzijl gaat eruit en er komt een 
drempel. Geopperd is om er een 60 km weg van te maken, echter gezien het feit dat de Lageweg veel 
gebruikt wordt voor woon-/werkverkeer blijft de maximumsnelheid toch 80 km.  
Alle aanwonenden krijgen bericht over de afsluiting.  

13. Rondvraag 

 Johannes Woudsma: bij begrafenissen wordt er extra parkeerruimte gecreëerd op het Waagplein 
door het verwijderen van 2 paaltjes. Het gebeurt echter vaak dat mensen dan later toch hun auto 
neerzetten op de plaats van deze paaltjes en dan de toegang tot het plein weer blokkeren. Kan er geen 
wit kruis komen zodat men kan zien dat men daar niet kan parkeren? Door de aanwezigen worden 
diverse oplossingen geopperd: de meest effectieve methode is er iemand bij te laten staan, verder zijn er 
als suggesties: een verplaatsbaar bord met als tekst “gelieve niet te parkeren” en een rubberen mat van 
5x2,5 meter met daarop een kruis.  
PBK neemt de suggesties mee en informeert bij de gemeente of men ideeën hierover heeft.  

 Zwaan Versluis: Kan er iets worden gedaan aan het natte paadje tussen Vijverpark en Pampus?  
Misschien is drainage mogelijk. Punt wordt meegenomen naar gemeente door PBK.  

 Herman Snelder: bord van winkels, dat bij rotonde stond, ligt daar nog in struiken.  
Punt zal ook worden opgenomen met de gemeente.  

 Johannes Wietsma: nieuwe steiger is mooi geworden; hier zit “antislip” op, maar zodra  
mensen van steiger afstappen, glijden ze uit door de hondenpoep. Is het mogelijk om 
politie/handhavingsdienst hier eens te laten “posten”?  
Oproep aan hondenbezitters om uitwerpselen op te ruimen zal in het Kuunders Kwartiertje worden 
geplaatst.  

 Jolanda Doze: het paadje om de Vijver is spekglad; wanneer wordt dit vernieuwd?  
Harry Kingma: dit paadje zou volgens de gemeente juist onderhoudsarm moeten zijn, maar  
het tegendeel blijkt waar; dit zal met de gemeente worden opgenomen. Ook het feit, dat er  
een plank aan de vlonder kapot is, zal worden gemeld.  

 Astrid Versluis: ik mis de fontein: in werking vanaf april.  
 
14. Sluiting 

De voorzitter bedankt tot slot Bob Vreeswijk en Annet Groenestege nog voor hun inzet. Zij sluit om  
22.35 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis en tot ziens op de najaarsvergadering op  
2 november 2017.  
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Op z’n kuunders 

Fokke en Marie de Boer 60 jaar getrouwd 

De redactie wordt hartelijk ontvangen op de Bouwdijk bij Fokke en Marie 
de Boer. Fokke de Boer (81) en Maria Wiepkje Kamman (81) zijn 60 jaar 
getrouwd. Ze hebben 3 dochters Jetty, Geke en Marianne. Ook hebben 
ze 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Daar is Marie nu sokjes voor aan 
het breien. Wij kennen ze als Fokke en Marie. Ze zijn niet weg te denken 
in de Kuunder. Ze zijn nog erg actief en hebben in vele besturen gezeten 
en daar een waardevolle bijdrage aan geleverd. Fokke werd geboren in 
Scherpenzeel en Marie in Kuinre. Ze kwamen elkaar wel eens tegen in 
de bus naar school, maar de vonk sloeg pas over tijdens de kermis in 
Slijkenburg. 3 Jaar later trouwden ze en gingen ze in een vakantiewoning 
in 't Harde wonen. Fokke was toen werkzaam bij de Koninklijke 
Marechaussee. Na in verschillende plaatsen nog te hebben gewoond 

zoals Oldebroek en Wezep kwamen ze na 12 jaar 
weer terug in Kuinre te wonen. Daar begon Fokke een 
assurantiekantoor. Hij had de papieren gehaald tijdens zijn dienstperiode. Na 10 jaar 
werd dat bedrijf verkocht aan de Rabobank. Ze wonen alweer 27 jaar tot volle 
tevredenheid op de Bouwdijk. Ze hebben daar een prachtig uitzicht op de Linde aan 
de achterkant en aan de voorkant op de weilanden van de Rondebroek. Ze zitten nog 
lang niet stil. Marie zit onder andere bij de Vrouwenvereniging, koersbal, Vrouwen 
van nu, soos, gymnastiek en samen met Fokke zingt ze in het zangkoor Jubilee. 
Fokke doet aan biljarten, vindt het leuk om te koken en hij werkt graag in de tuin. Die 
staat er trouwens prachtig bij. Verder mogen ze graag lezen en doen ze vaak een 
spelletje Rummicub. 

 

 
Knoflooksaus Astrid 
 
Wegens grote belangstelling het recept van de befaamde knoflooksaus van Astrid. Ingrediënten: 
mayonaise/verse knoflook/Aromat (Knorr)/peterselie, potje gedroogd of vers/bieslook, potje gedroogd of 
vers/selderie, potje gedroogd of vers/kipkruiden/Maggi/mosterd/peper/melk. 
Door elkaar mengen en meuren en smullen maar. 
 

Willy Damhuis trofee voor Clara Mulder 

Clara Mulder-Vaartjes is de winnaar geworden van het 
klaverjas seizoen in het jeugdhonk. De wisselbeker, de 
Willy Damhuis trofee, werd door haar gewonnen. Het was 
nog een spannende eindstrijd, want Ruud van den Hengel 
stond tot de laatste wedstrijd bovenaan. Ruud van den 
Hengel en Otto Boerstra waren 2 en 3. Iedere eerste 
woensdag van de maand kan iedereen meedoen met dit 
gezellige spel. Om kwart over 7 staat de koffie klaar en we 
beginnen om half 8 met klaverjassen. De wisselbeker is 
speciaal vernoemd naar Willy Damhuis. Willy was de 
inspirator achter het klaverjassen leren in het jeugdhonk. 
We beginnen weer met het nieuwe seizoen op 6 
september. Iedereen een fijne zomer toegewenst en een 
mooi Kuundersfeest!! 
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Raymond Pit en collega's verrassen ouderen 
Raymond en nog 25 collega's van het Bouwbedrijf Wijnen hebben onlangs in het Restaurant De 
Uiverton in Lelystad warme gourmethapjes en drankjes geserveerd aan de bewoners van Woonzorg 
Flevoland. Dit werd erg op prijs gesteld. Dit initiatief heeft de krant gehaald! 
Goed bezig Raymond!! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bekendmaking; uitslag biljartcompetitie 2016-2017  

 

1e prijs   B. Ram              42 pnt 
2e prijs   H. Metsemaker  42 pnt 
3e prijs   J. de Haan          42 pnt 
 
Kortste partij in 6 beurten: H. Metsemakers  en J. Gras, gewonnen door H. Metsemakers 
Langste partij in 32 beurten: J. de Haan en T. de Vries, gewonnen door J. de Haan 
Hoogste serie:  H. Metsemakers 11 pnt. 
 
Ter informatie, wie nog niet bekend is met de biljartvereniging: 
 
Wij zijn een gezellige biljartvereniging gevestigd in het dorpshuis “de Botter” in Kuinre. 
Wij spelen op dinsdagavond van begin september tot eind april, een libre competitie. 
Bent u op zoek naar een leuke hobby, dan kunt u zich aanmelden, voor september, bij de 
ledenadministratie, t.a.v. 
 
Bert Koopmans   E-mail: bert-grietje@kpnmail.nl 
                               Tel:    0622415661    Het bestuur. 

Naam Gem Car Par Win Ver Rem T.Car T.Brt G.Gem N.Car %Gem %Car P.Moy H.S. Pnt
1 B Ram                 16 0,800 16 30 21 9 0 436 446 0,970 19 121,25% 90,83 % 2,660 8 42
2 H Metsemakers  13 0,650 13 30 21 9 0 345 480 0,710 14 109,23% 88,46 % 2,160 11 42
3 J Haan  De           15 0,750 15 30 21 9 0 395 512 0,770 15 102,67% 87,78 % 1,870 10 42
4 L Lageweg           13 0,650 13 30 20 10 0 337 470 0,710 14 109,23% 86,41 % 1,850 6 40
5 R Vermunt         16 0,800 16 30 16 11 3 440 481 0,910 18 113,75% 91,67 % 2,280 8 35
6 J Brouwer           20 1,000 20 30 17 12 1 493 486 1,010 20 101,00% 82,17 % 2,850 8 35
7 B Koopmans      40 2,000 40 30 17 13 0 1027 484 2,120 42 106,00% 85,58 % 4,000 17 34
8 B Lageweg          23 1,150 23 30 14 15 1 583 567 1,020 20 88,70% 84,49 % 1,910 9 29
9 O Boerstra         35 1,750 35 30 13 16 1 855 498 1,710 34 97,71% 81,43 % 3,880 13 27

10 T Vries De           24 1,200 24 30 13 16 1 608 552 1,100 22 91,67% 84,44 % 2,180 8 27
11 W Bosscha         13 0,650 13 30 13 17 0 294 502 0,580 12 89,23% 75,38 % 1,180 7 26
12 R Poppe              20 1,000 20 30 11 16 3 472 482 0,970 19 97,00% 78,67 % 1,810 8 25
13 D Huizinga          28 1,400 28 30 12 18 0 638 447 1,420 28 101,43% 75,95 % 4,000 12 24
14 H Kooi                 21 1,050 21 30 10 20 0 485 524 0,920 18 87,62% 76,98 % 1,800 9 20
15 J Gras                   13 0,650 13 30 10 20 0 292 526 0,550 11 84,62% 74,87 % 1,300 6 20
16 H Otten               27 1,350 27 30 6 24 0 572 495 1,150 23 85,19% 70,62 % 2,450 11 12

 

Biljartvereniging  “de Botter”  Kuinre 
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Senioren Biljart Club Kuinre 
 

Op donderdagmiddag 20 april j.l. organiseerde Kuinre de Biljart regio-slotmiddag 2017 in “de Botter”. 
Vanuit de regio kwamen 75 medebiljarters samen voor dit evenement. Onze excuses voor de drukte met 
eventuele parkeerproblemen en het verbannen van het koffiedrinken van de damesgymnastiek. 
 
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst werden de 2017 prijzen uitgedeeld door het regiobestuur.  
Kuinre droeg bij met de schrijver en voordrager van humoristische verhalen Johan Veenstra. 
 

 
 
Ook Kuinre deelde deze keer in de prijzen en kreeg een beker voor de 3e prijs. Deze werd uitgereikt aan 
onze Betty de Vries. (zie foto Betty met een deel van onze biljartgroep) 
 
We hebben het zo goed gedaan omdat we Albert Pen als nieuw lid hebben. Hij laat zich door niemand 
vertellen hoe het moet, maar leert zeer snel van zijn eigen spel en fouten. Hij begon met het getal 10 als 
moyenne (gemiddelde) in 20 beurten. Inmiddels is dat getal behoorlijk omhoog gegaan. In onze interne 
competitie, zie de uitslagen onderaan, heeft hij zowel de 1e alsook de 3e prijs gewonnen. 
 

Wij zijn geen professionele biljarters, maar doen het vooral voor de gezelligheid en ons plezier. 
Je hoeft bij ons niet te kunnen biljarten. We helpen je wel. Als je het een keertje wilt proberen, kom dan 
vrijblijvend en zonder kosten langs op dinsdagmorgen na 9:00 of op donderdagmiddag na 13:00. We zijn 
op zoek naar zowel vrouwen als mannen uit Kuinre maar ook daarbuiten. Wanneer je wenst te biljarten 
en hoelang bepaal je zelf. We hebben 2 biljarts, dus je komt regelmatig aan de beurt.  
Het lidmaatschap kost 11 euro per maand (88 euro per jaar).  We spelen 2 perioden van 4 maanden 
(januari t/m april en september t/m december). 
 
Dinsdagmorgen 5 september 2017 om 09:00 gaan we weer beginnen en hopen je dan of later te mogen 
ontmoeten in “de Botter” bij Bene en Roelie.  
Je mag je ook bij mij aanmelden middels onderstaand adres via de telefoon of een e-mail. 
Cor Vos secretaris senioren biljart Kuinre: Tel: 0527-653943  Email: secr.sbck@gmail.com  
 
Uitslagen interne competitie.  
  
Naseizoen 2016          :  1e –  Albert Pen            2e –   Betty de Vries        3e –  Eise Groenestege 
Voorseizoen 2017 :  1e –  Willem Friso 2e –   Albert v/d Veen      3e –  Albert Pen 
Finale 13 april 2017 :  1e –  Albert Pen            2e –   Betty de Vries         3e –  Albert Pen 
 
 
Onze 2017 clubkampioen is dus Albert Pen geworden, waarvoor onze felicitaties. 
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Hej’t ok leezn? 
 
’n Beetjen tevreedn weezn is……. 
Harry stoat in zien vesleetn spiekerbroek en donkerblawe reegnjase veur de deure van de biebeleteek 
en kiekt noar de bowvakers an de ooverkant van de stroate. Uut ’n plestik tasien in zien linkerhant steekt 
’n anbreukng pakjen murgpuupies. 
’t Is eevmpies veur halef eene, de bieb is nog sleutn dus wacht hij nog. De murgpuupies binn veur 
doamiet bij de krante, die hij ale daagn in de bieb leest. Altoos ’t Owe Wuuf, die leest ’t lekerst. Somtiets 
’t Fienansjeel Dagblat ome te weetn hoe ’t lant er veur stoat. Wat hum dize week ’t meest benijt ist nijs 
oover de regeerakefietjes en de nije burgemeester veur oonze gemeente, wort ‘t ’n manechien of ‘n 
vrowchien?  
De nije regeereng zal wel weer goan bezuunegn. De man mit de klejne portemenee is dan opnij de 
duupe. Harry het zelef ok ’n klejne portemenee. Hij loopt wel de heele dag winkel in en winkel uut, mar 
koopn doet hij er niks. Doar het hij ’t gelt niet veur. Hij maakt zich er gien zorgn oover. “Nee hoor, ’t 
leevm mit ’n uutkeereng zal de koemde joarn zeeker niet makeleker worn, mar van teveul noadenkngn 
krieg ‘k piene in ’t hooft en dan hek tweeje prebleemm.” 
Mar ondanks dat goat ’t goet mit Harry. “Jaawel, jaawel. ’n Beetjen tevreedn weezn mit wat aj hebm is 
vaak al zat hè. Dan binj altoos wel gelukeg!” 

Fejne zoemertiet, 
akermanechien 

 
 

Activiteiten Comité  Welzijn en Ouderen Kuinre-Blankenham 
 
Stamppot eten 
Op 24 februari hebben we weer gezamenlijk gegeten. We begonnen deze middag gezellig met een paar 
spelletjes bingo, waar leuke prijsjes te winnen waren. 
Hierna werd een stamppotbuffet  klaargezet door Roelie en Bene waar we met zijn allen [68] heerlijk van 
hebben gegeten. En daarna nog diverse toetjes uit grootmoeders tijd. 
 
Afsluiting seizoen 
Woensdag 26 april was de afsluiting van het soos en het koersbal. 
De dames hadden een gezellige middag met spelletjes, een hapje en een drankje. 
 
Reisje  op woensdag 10 mei 
Dit jaar maakten we weer een mooie afwisselende tocht. We reden via Wolvega en Veenhuizen naar de 
Hemrik, waar wij bij de stoeterij “het Zwarte Paard” aan de koffie met gebak gingen. Aansluitend kregen 
wij een rondleiding en een prachtige show door een mooie combinatie van amazone op een prachtig 
Fries  paard. Daarna reden we naar Beetsterzwaag voor een goed verzorgde koffietafel. In Damwoude 
brachten we een bezoek aan het museum “de Suijker”, met aansluitend nog een drankje in het 
Botniahiem. Op de terugweg gebruikten we nog een goed verzorgd drie gangen diner in Joure. We 
waren om 20.30 uur weer terug. 
 
We wensen ieder een goede zomer toe en tot het komende seizoen. Het Comité.  
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Familieberichten 

 
Beste mensen, 
 
Iedereen van harte bedankt voor alle attenties die 
wij hebben ontvangen bij ons 60 jarig huwelijksfeest.  
Het was geweldig! 
 
Hartelijke groeten Marie en Fokke de Boer. 
 

 
Bij deze wil ik iedereen bedanken die op wat voor 
manier ook hun belangstelling en medeleven 
hebben getoond bij mijn ziek zijn en thuiskomst heel 
hartelijk danken. Het geeft steun bij het 
hersteltraject. 
 
Ria de Vries. 
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In een kwartiertje de Kuunder rond 
 
Wie verdient een bloemetje! 
Deze keer gaat het "bloemetje" van Cindy's bloemen naar het echtpaar Aagje Poepjes de Jong-Pen en 
haar echtgenoot Johannes Poepjes. Ze zijn door verschillende mensen aangemeld. Aagje is koster van 
de kerk van de Protestantse Gemeente Kuinre midden in het dorp. Dit doet ze erg goed en haar man 
Johannes helpt haar waar hij kan. Hij is een erg enthousiaste vrijwilliger en wie heeft er niet eens een 
heerlijk gebakken of gerookt visje gegeten als er wat te doen is bij de kerk. Ook maakt hij vaak de 
pepermuntjes open voor Zwaan als die het papiertje er niet af kan peuteren.  

 
Bloemenabonnement Cindy's bloemen 
Wist u dat je tegenwoordig bij Cindy's bloemen een abonnement kunt afsluiten?  
Nooit meer een bloemetje vergeten voor onder andere een trouwdag, verjaardag of de dag van de 
eerste ontmoeting. Voor wie ??? Denk bijvoorbeeld aan je partner, opa, oma, vriendin of buren die op je 
huisdier, planten of huis passen. Je kunt zelf bepalen wat het mag kosten en dan wordt het bezorgd of 
het kan worden opgehaald in de winkel. In overleg laat ze het 1 of 2 dagen van tevoren nog even via de 
mail of een berichtje weten dat deze dag eraan komt. Ook is het mogelijk om een stempel/strippenkaart 
te kopen, degene die deze krijgt kan dan op vertoon van deze kaart een bloemetje komen halen. 
Verdere informatie kunt u krijgen bij Cindy’s bloemen, Sasplein 1, Kuinre, info@cindysbloemen.nl of 
telefoonnummer 06 - 57231045. 
 

Jong Talent  
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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 250 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een onderdeel 
is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder. 
 
Boekelo in de polder 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli 2017 is de derde editie van Eventing Emmeloord (CIC 1* en CIC 2*). 
Een internationaal evenement waar topsport centraal staat: bekende ruiters uit binnen- en buitenland 
verschijnen aan de start in het uitgestrekte Kuinderbos. Dat uitermate geschikt is voor eventing door de 
combinatie van open landschap, bos, brede zandpaden, natuurwater en vooral de goede bodem. Als 
toeschouwer staat u dicht op het parcours en  kunt dus optimaal genieten van de spectaculaire sprongen 
en de harmonie tussen paard en ruiter. 
 
BuitenZinnig 
Op zaterdag kunnen bezoekers ook de hele dag genieten van Eventing BuitenZinnig: van 10.00 tot 
19.00 uur is er een landleven-markt met standhouders die op eigen wijze hun invulling geven aan de 
toevoeging ‘BuitenZinnig’. Daarnaast zijn er demonstraties van zandsculpturen bewerken in het kader 
van 75 jaar Noordoostpolder droog, diverse outdoor activiteiten voor jong en oud, kunstschilderij routes 
en niet te vergeten jachthondendemonstraties, touwtrekwedstrijden en een heuse 4 x 4 landrover trial. 
Diverse horecatentjes, food- & coffeetrucks zorgen voor de inwendige mens. Voor gezelligheid en 
spektakel gaat u dus naar Eventing Emmeloord! Ook als ondernemer kunt een op een schitterende 
locatie uw relaties ontvangen. Informeer naar de mogelijkheden. 
 
Ambassadrice Alice Naber 
Vorig jaar startten ruim 90 combinaties uit binnen- en buitenland. Ook eventing amazone Alice Naber uit 
Biddinghuizen is enthousiast over Eventing Emmeloord. Als inwoonster van Flevoland en ambassadrice 
van Eventing Emmeloord draagt ze het event een warm hart toe. ‘De combinatie van natuurlijke 
waterplassen, uitgestrekte paden met prachtige galopmogelijkheden en zicht op de hindernissen maakt 
het Kuinderbos tot een unieke locatie voor eventing. Eventing Emmeloord is een aanwinst voor de 
eventing sport en een absolute aanrader voor iedere eventing ruiter: het is een mooie en leerzame 
cross.’ 
 
Kijk op www.eventingemmeloord.nl voor meer informatie over Eventing Emmeloord. Standhouders die 
willen deelnemen aan Eventing BuitenZinnig kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op 
eventingemmeloord.nl/buitenzinnig  
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Werk in uitvoering .....     Schildersbedrijf Paul van der Wal 
 
 Paul van der Wal heeft een professioneel schildersbedrijf in Kuinre en omstreken.  Paul is 

getrouwd met José. Samen hebben ze een dochter Kim, zij is uitwonend. Paul en José 

wonen op Pampus 24, tevens het adres 

van het schildersbedrijf.   

Na de LTS, met als vakrichting Schilderen, ging Paul 

op 15 jarige leeftijd aan het werk. Hij kwam in dienst 

bij Schildersbedrijf Wim Boerstra, destijds de schilder 

van Kuinre. Na de LTS volgde Paul de tweejarige 

opleiding voor het leerlingdiploma. Op 35 jarige 

leeftijd ging Paul opnieuw aan de studie. Hij volgde 

de vakopleiding en haalde zijn ondernemersdiploma. 

Paul begon voor zichzelf. In de beginjaren ging Paul 

in de gezinsauto vol schildersattributen naar de 

klanten. Zo ging dat toen. Nu heeft hij een degelijke 

bus met voldoende ruimte voor alle 

schildersbenodigdheden.  

Paul vindt het schildersvak een prachtvak. Alles wat er wordt geschilderd of gesausd, knapt er altijd van 

op en geeft een mooi resultaat. Paul schildert  alles wat op zijn pad komt. Zowel binnen- als buitenshuis. 

Ook verzorgt hij glaswerk, kitwerk en behang. 

Er is een verschil met het schildersvak van vroeger en tegenwoordig. Vroeger was het meer dan nu,  

een ambacht.  Er werd meer tijd voor genomen om goed vakwerk te kunnen leveren. Alles werd met de 

kwast gedaan, er waren nog geen rollers, die tegenwoordig worden gebruikt bij grotere vlakken. De 

kwaliteit van de verf was ook anders. De laatste 10 jaar is de verfkwaliteit enorm verbeterd.   

Goed en mooi schilderwerk luistert nogal nauw. Nauwkeurige voorbereiding en geduld is de basis voor 

een duurzaam en strak resultaat. Goed schoonmaken, schuren, plamuren en kitten. Daarna kan het 

schilderwerk beginnen. De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan het uiteindelijke schilderswerk. 

Voor buitenwerk gebruikt Paul bij voorkeur hoogglansverf, deze 

verfsoort is hard en het meest vuilafstotend. Voor binnenshuis is 

zijdeglans erg mooi. Paul werkt het meest met Sigma en soms met 

Sikkens verf. Dit is kwaliteitsverf. Bij het aanbrengen van verf is het 

belangrijk dat de juiste kwast bij de verf en het te schilderen object 

wordt gebruikt. Kwasten zijn er in allerlei soorten en maten, gelet 

moet worden op de soort haren, de dikte en vorm van de kwast.  

Ook is het van belang dat de ondergrond in acht genomen wordt. 

Iedere ondergrond heeft weer een andere voorbereiding en speciale 

verf nodig. Je kunt niet zomaar overal wat op smeren.  

Voor Paul is milieuvriendelijk werken ook een goed ding. Restanten 

verf worden verantwoord afgevoerd. Het gebruik van verf op 

waterbasis is tegenwoordig ook een goede keus. De kwaliteit van 

deze verf is prima.  

Het schildersbedrijf van Paul is aangesloten van de vakorganisatie 

Onderhoudnl.  

 

 
Goed vakmanschap: H. de Cranestraat 15 

Goed vakmanschap aan de H. de Cranestraat  15 

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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Een berichtje van de 50+ gym 
 

 

 

 

 

 

 

Op donderdagmiddag zijn de dames van 50+ niet thuis 

Ze zijn dan aan het gymmen in de sportzaal van het dorpshuis 

Om alle spieren weer te trainen 

 Daar word je fit van en is goed voor armen en benen  

Het heeft ons na al die jaren nog nooit verveeld 

Wel zijn de dames in twee groepen gedeeld 

De eerste groep is vol vuur en hebben altijd veel geluid 

En na 5 min. hebben ze het zweet al uit 

Sommigen zijn nog heel kwiek 

Maar allen zijn ze fanatiek 

Na deze groep komen de meisjes van toen 

Die mogen gym op de stoel doen 

Ook hier geld het bewegen van elke spier 

En ook dat gaat gepaard met veel plezier 

Op 20 april waren beide groepen bij elkaar 

En met ± 30 dames is dat een hele schaar 

Voor onze leidster Nicolet…. 

Dank je wel voor jou inzet! 

We dronken koffie of thee met wat lekkers erbij 

Wensen wij, 

Iedereen een goede en sportieve zomer toe, en dan zien we elkaar 

Op 7 september van dit jaar. 

   Tjeppie 
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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 
Zaterdagavond 24 juni geen viering. 
Zondag 25 juni gezamenlijke viering H. Christoffelparochie. Aanvang 10.00 uur, H. Clemenskerk te 
Steenwijk.  
  
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@kpnmail.nl      06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 4 juni Ds. R. v.d. Hucht Pinksteren 11.00 uur 
 11 juni Ds. R. v.d. Hucht  11.00 uur 
 18 juni Ds. G. Timmer Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 25 juni Ds. R. v.d. Hucht Viering Heilig Avondmaal 11.00 uur 
 
 2 juli De heer S. Bakker  9.30 uur 
 9 juli Ds. R. v.d. Hucht Overstapdienst 9.30 uur 
 16 juli Ds. E. van Veen Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 23 juli Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 30 juli De heer J. van Riessen Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
 6 augustus Mevr. L. Brugmans Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 13 augustus Mevr. G. Boomsma-v.d. Meer Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 20 augustus Mevr. B. Groen Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 27 augustus Mevr. L. Brugmans Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te 
ontmoeten. Op zondag 18 juni en 30 juli 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! 
 
Zondagsschool 
Op zondag 9 juli zal in de overstapdienst Sven Polderman de zondagsschool 
verlaten. Op dit moment van schrijven is het thema nog niet bekend. Maar het 
beloofd vast een mooie dienst te worden. Komt u ook? 
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Open monumentendag 
Op zaterdag 9 september staat onze kerk weer open i.v.m. Open Monumentendag. Het landelijk thema 
is dit jaar Boeren, burgers en buitenlui. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en 
mensen met een rondtrekkend bestaan. Boeren, burgers en buitenlui, dat was van oudsher de uitroep 
waarmee de stads- of dorpsomroeper de aandacht van het publiek trok. Dit jaar sluiten wij ook aan bij dit 
thema.  
We zijn daarom op zoek naar informatie of oude foto’s van dorpsomroepers in Kuinre. Mocht u 
nog wat thuis hebben liggen, dan kunt u contact opnemen met Jeanet Siepel, 231784 of Linda 
Polderman, 611187 linda.polderman@lichtmeijer.nl. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de 
huisvlijt van de vrouwen in vroegere tijden. Mocht u nog wat hebben wat we voor een dag mogen 
tentoonstellen dan kunt u contact opnemen met Gery Polderman, 231799 of Elly Paulusma, 231539. 
Op deze dag zijn ook de kerken van Scherpenzeel, Nijetrijne en Blankenham open. In Scherpenzeel is 
een expositie van quilts, gemaakt door quiltgroep de qwillekwebbels uit de buurt van Scherpenzeel. De 
invulling van deze dag in de kerk van Nijetrijne is nog niet bekend. 
In Blankenham zijn er schilderijen van Toon Willemsen, Ossenzijl en Henk Nijenhuis, Emmeloord. Foto’s 
van Coby Reuvers, Emmeloord en Karla Koelma, Blankenham te bezichtigen. Panelen en beelden van 
de Beeldhouwclub “Skulptura”. Het goede doel is dit jaar wederom de St. Ayuda Maya.  
 
Orgel- en vioolconcert door Tjibbe Reitsma en Marleen van der Lei 
Op zondagavond 2 juli a.s. is er in de kerk een orgel- en vioolconcert. Pianist Tjibbe Reitsma volgde zijn 
opleiding aan de conservatoria te Leeuwarden, Arnhem en Groningen en volgde gastcolleges in het 
buitenland. De viool wordt bespeeld door Marleen van der Lei. Zij studeert viool en schoolmuziek aan 
het conservatorium te Groningen. Dit concert is zeer afwisselend met Joodse liederen, muziek van 
Corelli,  een Hongaarse Dans en vele andere vlotte composities. Het concert is vrij toegankelijk. Na 
afloop is er een collecte voor de gemaakte kosten. U bent van harte uitgenodigd. Aanvang van dit 
concert is 19.30 uur. 
 
Sperziebonensalade met feta, rode ui en balsamico voor 8 personen gerecht van kookdominee Han 
Wilmink 
De (na)zomer is bonentijd. Feta is een van de oudste kaassoorten. De eerste kaas is waarschijnlijk bij 
toeval ontstaan. Herders bewaarden vloeistoffen vaak in een soort zak, gemaakt van schapen‐ of 
kamelenmaag. Wanneer je daar verse melk in bewaart is de kans groot dat achtergebleven enzymen in 
de maag ervoor zorgen dat het proces van kaasmaken op gang komt. Kaas werd in een vorm geperst en 
in de zon gedroogd. Dit soort kazen worden al duizenden jaren op dezelfde wijze door woestijnvolken 
gemaakt. De jonge David moest van zijn vader Isaï tien kazen in het legerkamp van koning Saul 
bezorgen (I Samuël 17:18). 
Ingrediënten: 
1 kilo verse sperziebonen, schoongemaakt en beetgaar gekookt in ca.7 à 8 minuten; 2 middelgrote rode 

uien in dunne ringen gesneden; 200 gram feta, in kleine blokjes gesneden; 3‐4 el (witte) balsamicoazijn 
1 el grove mosterd; 1 el honing; zeezout en versgemalen zwarte peper naar smaak, handjevol verse 
platte peterselie en wat geroosterde pompoenpitten ter garnering 
Bereiden: In een vergiet de dun gesneden uienringen overgieten met ruim kokend water, zodat de 
scherpe uiensmaak milder wordt. Sperziebonen (nog lauwwarm) in tweeën snijden. Dressing kloppen (in 
een kom) van de balsamicoazijn, mosterd en honing. Mengen met de bonen en ui, op smaak brengen 
met peper en zout, en dan de feta er voorzichtig doorheen mengen. Koud wegzetten. Uurtje laten 
intrekken. Voor serveren nog even omscheppen en platte peterselie en geroosterde pompoenpitten 
erover verdelen. Eet smakelijk! 

Het duurt nog heel lang maar op vrijdagmiddag 20 oktober 2017, in de herfstvakantie, 
is er in de kerk een voorstelling met als titel Niemand is zoals jij! 
Deze voorstelling is gebaseerd op een prentenboek van Max Lucado.  
De verhalenvertellers laten de kinderen meeleven met de avonturen van Wout, 
Eli, Lucia en Sterre! Een prachtig verhaal over eigenwaarde en zelfbeeld.  
Deze voorstelling is geschikt kinderen van 4 tot 12 jaar voor alle kinderen in het dorp.  
Het is een interactieve voorstelling en duurt ± 50 minuten. 
Neem eens een kijkje op hun website http://www.niemandiszoalsjij.nl 
Er wordt geen entree gevraagd, wel is er een bus achterin de kerk voor een vrijwillige gift. 
Ouders, opa/oma’s, ooms en tante’s met kinderen zijn van harte welkom. Kom je ook? Wij hebben er 
zin in. De voorstelling begint om 14.00 uur. 
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Burgemeester de Ruiterschool  

 
We zitten al weer in de laatste periode van het schooljaar. Wat gaat de tijd snel! 
 
Een aantal weken geleden is ons schoolplein 
voorzien van een prachtige betonnen 
tafeltennistafel. We hebben deze tafel kunnen 
aanschaffen met het geld dat we hebben 
opgehaald aan het begin van het schooljaar 
met de Jantje-Betonactie en de grootste 
bijdrage komt van de overblijf. Het is echt een 
aanwinst voor het plein. De kinderen maken 
er graag gebruik van en er kan natuurlijk ook 
na schooltijd gebruik van worden gemaakt als 
kinderen zelf een batje en een balletje 
meenemen. 
 
En er is meer sportief nieuws: 

 Tijdens de Koningsspelen zijn we allemaal 
heel sportief bezig geweest op de velden 
van voetbalvereniging Kuinre. Het was een gezellige dag met veel beweging en plezier. 

 De jongens en meiden van de groepen 4 tot en met 8 hebben meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi en hebben zich daar ook heel goed ingezet en hun beste beentje voorgezet. 

 Afgelopen week liepen er ontzettend veel kinderen mee tijdens de avondvierdaagse. We hebben 
daar een vrolijke happening van gemaakt! 

 
In de laatste periode van het schooljaar worden in alle groepen nog steeds nieuwe dingen geleerd. Dat 
gaat gewoon door. Er is nog een toetsperiode, er komt nog een rapport en we krijgen op 27 juni weer 
bezoek van de inspectie. Dat vinden we spannend, maar kijken er ook met vertrouwen naar uit. Er staat 
een goed team, dat blijvend in ontwikkeling is. 
Heel blij waren we met de uitslag van de Centrale Eindtoets van groep 8, waar onze leerlingen boven 
het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Een mooie prestatie van alle leerlingen en hun leerkrachten. 
Er staan ook ontspannende activiteiten te gebeuren: een schoolreis voor groep 1/2 naar Aquazoo in 
Leeuwarden, een schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7 naar Wildlands in Emmen en natuurlijk de 
werkweek van groep 8. 
Op 30 juni is de jaarlijkse feestelijke ouderavond met optredens van alle groepen en de musical van 
groep 6, 7, 8. 
 
Een van de belangrijke zaken voor de schoolontwikkeling van kinderen is de woordenschat. Wist u dat: 

 Kleuters die op school beginnen ongeveer 4000 woorden begrijpen en zo’n 2000 woorden gebruiken 
in hun gesprekken? 

 Kleuters aan het einde van groep 2 ongeveer 7000 woorden begrijpen en ongeveer 3500 woorden 
gebruiken? 

 Kinderen aan het einde van de basisschool een 
woordenschat hebben van 24000 woorden 
waarvan ze er 15000 actief kunnen gebruiken? 

 Dat voorlezen heel belangrijk is om de 
woordenschat te vergroten? 

 Dat voorlezen niet alleen heel belangrijk is, 
maar vooral ook leuk? 

 Dat ook oudere kinderen het vaak leuk vinden 
om voorgelezen te worden?  

 
Namens het team van de Burgemeester de 
Ruiterschool, 
Monique Frankema, directeur 
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Autopuzzeltocht 

Op zaterdagavond 3 juni 2017 wordt door de Kuinderse Activiteiten 
Stichting weer een gezellige puzzeltocht voor auto’s gehouden in de 
wijde omgeving van Kuinre. De te rijden afstand zal ongeveer 65 km 
zijn en voert weer door een mooie omgeving. De deelnemers zullen 
al puzzelend hun weg moeten zoeken, terwijl er onderweg ook nog 
enkele opdrachten moeten worden uitgevoerd. Er wordt per voertuig 
een inleg gevraagd, het aantal inzittenden van de auto is dus niet 
van belang. Het prijzenpakket van de puzzeltocht bestaat uit 
vleesprijzen. Vanuit “dorpshuis de Botter” kan er tussen 18.30 en 
19.30 uur worden ingeschreven en gestart.  

 
Fietstocht 
 
Na afloop van de tocht is er gelegenheid voor een versnapering en een drankje bij “de Kleine Burcht” 
Komt allen dan maken we er net als andere jaren weer een gezellige dag van. 

 
Plonsspektakel vervallen 
 
Vanwege het feit dat het slotfeest van het Jeugdhonk een week voor onze activiteit zal plaatsvinden is er 
besloten om het plonsspektakel dit jaar te laten vervallen.  
Doordat deze twee activiteiten zoveel gelijkenis vertonen lijkt het ons niet wenselijk om dit op een 
dergelijke korte termijn achter elkaar te gaan houden. Daarom is besloten om deze activiteit op 9 juli 
2017 te laten vervallen. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
Op 21 maart is er door 30 personen, waaronder enkele heren, een bezoek gebracht aan het vernieuwde 
Thialf stadion in Heerenveen. Na koffie/thee met oranjekoek hebben we in 2 groepen een rondleiding 
gekregen langs o.a. de koninklijke loge, de jurykamer, de krachthal, het innovatielaboratorium, enz.  
Het was een hele interessante middag! 
 
Tijdens de Paasdoedag zijn er onder leiding van de creacommissie weer mooie Paasstukken gemaakt. 
 

             

                        Thialf                             Paasdoedag 
Agenda: 
 
13 juni                  Fietstocht  
 
Na de zomervakantie gaan wij verder met de bijeenkomsten in dorpshuis “de Botter”.  
14 september  Lezing over poëziealbums door mevrouw Westendiep-Niemeijer 
26 september  Het jaarlijkse reisje; de bestemming is nog een verrassing.  
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Hier kan uw advertentie staan. 
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Stichting 
Jeugdhonk 
Kuinre 

Bestuur: 
Voorzitter: Astrid Versluis 
 
Heidi Veenstra, Rowan Paulusma, Sigrid Veenstra, 
Kay Oosterkamp, Rick Mulder, Angélique  
Wietsma, Ruud v/d Hengel, Aubrey Veldkamp en 
Robin Boerkamp. 

 
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Rosa ter Heide, Jerry v/d Werf, Marissa Pit, Jarno v/d Linde, Esra 
Wemer, Mariet Elzinga, Annemijn van der Bles en Isan van ’t Hul. 
 
Inmiddels hebben we afscheid genomen van 
Britt van Ginkel als actief bestuurslid en 
voorzitter van ons jeugdbestuur. Onwijs 
bedankt voor je inzet! Ook Ersra Wemer en 
Jarno van der Linde hebben afscheid genomen 
van het jeugdbestuur. Bedankt voor jullie inzet. 
Inmiddels heeft Robin Boerkamp zitting 
genomen in het algemene bestuur en Annemijn 
van der Bles in het jeugdbestuur. Van harte 
welkom!! 
Neemt niet weg dat we nog altijd hulp kunnen 
gebruiken bij het draaien van de bardiensten op 
vrijdagavond of bij de verschillende activiteiten 
die we het hele jaar door organiseren. Lijkt het 
je leuk? Laat het één van ons weten. 
Inmiddels hebben we alweer wat activiteiten 
achter de rug, zoals de oudijzer inzameling, de 

escaperoom en niet te vergeten de Proud to be Vout party’s voor zowel 
de jeugd als de ouderen. Beide avonden werden goed bezocht onder 
leiding van DJ Kuule. 
De oudijzer inzameling was grandioos en ook de escaperoom was een 
enorm succes. Super.. Alle opbrengsten komen natuurlijk ten goede aan 
het nieuwe Jeugdhonk. 
 
Het nieuw te bouwen Jeugdhonk heeft inmiddels al wat meer vorm 

gekregen de vergunningaanvraag is inmiddels de deur uit. De giften stromen mondjesmaat binnen. 
Van de Rabobank hebben we twee mooie bedragen mogen ontvangen, echt heel erg fantastisch. Rick 
Mulder, Mariet Elzinga en Jerry van der Werf hebben in april een mooie cheque in ontvangst mogen 
nemen van de Rabobank. 
 
En dan is het alweer mei en hebben we weer een goedbezochte, gezellige Fancy Fair achter de rug. En 
maken we plannen om dit seizoen spectaculair af te sluiten. 
De slotmiddag is op 1 juli. Verdere informatie vind 
je straks via Facebook etc. 
De komende maanden zult u één van de 
kinderen nog wel een keer aan de deur treffen 
voor het ophalen van uw lege flessen. Deze mag 
u ook altijd in de container bij het Jeugdhonk 
gooien of inleveren bij een van de bestuursleden. 
 
In de Plaatselijk Belang vergadering van 
afgelopen april is besloten de donateurs bijdrage 
te verhogen naar € 5,00. Dit alles komt ten goede 
aan het nieuwe Jeugdhonk! 
 
Verder willen we jullie erop attenderen dat je ook je maatschappelijke stage kunt volgen bij ons. Hiervoor 
kun je contact opnemen met Angélique Wietsma.(06-12948140) 
 
We willen iedereen die het jeugdhonk heeft gesteund in welke vorm dan ook ontzettend bedanken. 
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Wanneer we weer van start gaan na de zomervakantie is nog niet duidelijk. Dit alles heeft natuurlijk te 
maken of we kunnen gaan bouwen. Houd daarom alle media in de gaten we houden jullie op de hoogte. 
Namens de besturen wensen we u/jullie allen een hele fijne, zonnige vakantie toe!!!! 
 

 

Voortgang jeugdhonk 

Stap voor stap komt het nieuwe jeugdhonk dichterbij. Het jeugdhonkbestuur en hun begeleiders zijn 
positief en tevreden over de ontwikkelingen.Tekenaar 
Geert Peereboom uit Willemsoord heeft de 
vergunningaanvraag op enkele details na klaar om in te 
dienen. Vervolgens kan het traject bij de gemeente worden 
doorlopen. De fondsenwerving loopt goed. Er zijn 
toezeggingen gedaan door Plaatselijk Belang Kuinre, de 
Rabobank, Fonds Bercoop, het Oranjefonds, 
Naoberschapsfonds en Stichting Zonnige Jeugd. De 
fondsencommissie verwacht nog enige donaties. Voorts 
heeft de Club van 25 al meer dan 100 inschrijvingen. 
Omdat de financiering nu nagenoeg rond is kan de 
definitieve aanbesteding binnenkort plaatsvinden. 
 
Gezamenlijk werken we verder om het project van 
voorbereiding naar uitvoering  te krijgen. We houden u op 
de hoogte in het volgende “t Kuunders Kwartiertje.  
Marien van den Hengel overhandigt namens de Rabobank 
Meppel- Steenwijk- Staphorst een cheque aan  een 
delegatie van het jeugdhonkbestuur. 
 

V.l.n.r. Rick Mulder, Marjet Elzinga, Marien van den Hengel en Jerry van der Werf.  

 

Oud krantenartikel van zolder… 1984 
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              Foto: Heidi Veenstra 
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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 1888-2 

Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 19/1 (maart 2011).  

Een vervolg over het Dagboek van Cip van de Bult uit Kuinre. In april 1888 krijgt hij een betrekking in 
Maassluis. De informatie van zijn periode in Maassluis is niet relevant voor ons gebied, maar de 
contacten die hij onderhoudt vanuit Maassluis met de mensen in Kuinre/Slijkenburg zijn best leuk om te 
lezen. Ook kwam hij geregeld terug naar Kuinre/Slijkenburg met het openbaar vervoer. [Tussen 
vierkante haken verduidelijkingen van de redactie.] 
 
April 1888 
1. Hedenmorgen is R. van Koersveld uit Amsterdam alhier gearriveerd. 
2. Kermis te Slijkenburg. Als vermoedelijke oorzaak van de weinige drukte, die er heerschte, is 

 voorzeker de langen duur van den winter. Om zeven uur waren de herbergen ledig en de 
 straat bijna onbevolkt. In gezelschap van J. Peters, G. en H. Doedel en G. Doedel Lzn. heb ik  de 
kermis bezocht, ons verblijf was er echter van korten duur. 

 [Paaszondag 1 april 1888; dus Paaskermis]  
3. Hedenavond vertrekt R. van Koersveld weer naar Amsterdam. Nog altijd bevindt er zich eenig  ijs 

in de slooten. 
10. In het kiesdistrict Steenwijk, waaronder ook Kuinre behoort, wordt heden verkiezing gehouden 

voor een lid der Tweede Kamer. Als kandidaat der anti-revolutionaire partij is gesteld:  Jhr. 
Beelaerts van Blokland. Het weder is nog steeds koud; van tijd tot tijd ontlasten zich 
sneeuwbuien. 

12. Heden is het maken van de Prot. Begraafplaats aanbesteed, het welk is aangenomen door W. 
 de Lange voor ƒ 1220. Heden heb ik mijne benoeming voor buitengewoon opzichter van de 
 waterstaat ontvangen; bij de werken van den waterweg langs Rotterdam naar Zee, ter 
 standplaats Maassluis. 
16.-17. Heb ik met mijn voogd T.E. van Koersveld afgerekend. 
18. Naar Maassluis vertrokken, alwaar ik ’s avonds 8 uur aankwam, na te Rotterdam eerst op het  
 bureau van den Hoofd-Ingenieur te zijn geweest. 
21. Na drie dagen in het Hotel de Moriaan gelogeerd te hebben, heb ik heden mijn kamer be-
 trokken bij Wed. Veltenaar.  
22. Heden heb ik voor het eerst de R.K. Kerk te Maassluis bezocht. Bedoeld kerkje ziet er nogal 
 netjes uit van binnen. De W.E.H. Pastoor is een goed predikant. De tekstwoorden van de 
 hedenmorgen gehouden predicatie waren: “Ita est Joseph”. (Gaat tot Joseph). De koristen 
 zongen de Mis van Haller. [“Ite ad Joseph”, Genesis 41:55 – gaf goede raad aan de farao] 
23. Voor het eerst heb ik hedenmorgen met mijn werk een aanvang gemaakt; dit bestond in het 
 overschrijven van een betalingsstuk alsmede een opgave van verplaatsing van peilraaipalen; 
 verder in het trekken van dieptelijnen op een rivierkaart en heb deze daarna gekleurd. 
30. Nog altijd ben ik werkzaam voor het bureau van Ingenieur Gockinga. 
 
Mei 1888 
4. Vandaag heb ik toezicht gehouden op de uitvoering van het baggerwerk. 
5. In verband met mijn benoeming, heb ik mijn ambtseed afgelegd schriftelijk in drievoud waarvan 

een op zegel, mede de declaraties ingezonden ook in drievoud, een op zegel. 
8. Naar aanleiding van een door mij geplaatste advertentie in de Steenwijker Courant, betreffende 

het verhuren van mijn huis te Slijkenburg, dat tot 1 Mei j.l. is bewoond geweest door T.E. van 
Koersveld heb ik bericht ontvangen van Obe S. Bangma te Noordwolde, te kennen gevende 
bedoeld huis wel te willen huren. Om reden dat M. Rijsewijk mijn tent heeft verlaten, waarvan ik 
de verhuring mede had aangekondigd in de Str. Cour. heb ik heden 3 brieven ontvangen van 
lieden, die verklaarden de woning in huur over te willen nemen, het waren E. Ernst, J. Lietzen en 
L. van Dijk. Aan eerstgenoemde heb ik hem gelaten voor ƒ 20. 

9. Thans ben ik geregeld als opzichter fungerend op het werk. We zijn met ons beiden als toezicht 
hebbenden op het baggerwerk aangesteld; mijn collega heet Gorter. Om het ons niet al te druk  

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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en lastig te maken, doen wij beurtelings om de 4 uur dienst. Van deze week hebben we de zaak 
geregeld als volgt: Gorter komt ’s morgens om 4 uur en vertrekt om 8 uur, dan volg ik hem op van 
8 tot 12 uur; van 12 tot 4 uur doet Gorter weder dienst, van 4 tot 7½ uur is het weder mijn beurt. 
De volgende week is het omgekeerd; om de week heeft ieder onzer beurtelings de vroege dienst. 

19. Hedenmorgen ben ik van Maassluis naar Rotterdam en van daar naar Amsterdam gegaan, 
 waar ik R. van Koersveld en H. Peereboom heb opgezocht; in gezelschap van genoemde 
 heeren ben ik over de Lemmer met de nachtboot naar Kuinre gereisd; omstreeks 8½ uur ’s 
 morgens arriveerden wij te Kuinre. [Pinksteren 20+21 mei 1888] 
20. Heden heb ik verschillende bezoeken afgelegd onder anderen ook bij den huurder van mijn 
 huis te Slijkenburg O.S. Bangma, die sedert een paar [dagen] aldaar was gevestigd. 
21. Afgerekend met Groenestege, den Weleerw. Heer Pastoor, Notaris E. Peereboom, Bangma en 

Kemme. 
 Nadat ik in haast van de meeste bekenden afscheid had genomen, natuurlijk ook van A. Belt, 
 zijne vrouw en Agnes, ben ik om 1½ uur van Kuinre naar Wolvega vandaar naar Arnhem en 
 verder naar Rotterdam gereisd, alwaar ik …. uur aankwam. [tijdstip onleesbaar].  
 [spelling Belt vooral bij vader, spelling Beld bij Agnes]  
 

 Om reden dat ik geen verlof had aangevraagd en ik den 
 22ste ’s morgens vroeg op het werk moest zijn, had ik 
 voor mijn vertrek met den kapitein van het sleepbootje 
 (de Leonora) in dienst bij het baggerwerk, afgesproken, 
 dat hij terugkomende van Dordrecht met het werkvolk, te 
 Rotterdam even aan zoude leggen bij het Rijnspoor-
 wegstation alwaar ik dan aan boorde zoude komen. ’s 
 Nachts 1½ uur arriveerde het genoemde bootje op de 
 afgesproken plaats; waarmede ik verder naar Maassluis 
 ben gestoomd. Aldaar aankomende begaf ik mij naar 
 huis, niet om rust te nemen van de vermoeienissen en het nachtwaken waarmede mijn reis 
 naar huis was gepaard gegaan, maar om mij te verkleeden en op te frischen, om direkt naar 
 het werk terug te keeren. 
22. Heden heb ik toezicht op het baggerwerk en op den aanleg van den nieuwen dijk; wegens 
 afwezigheid van mijn collega. 
29. Hedenmiddag heeft de stoomboot Maassluis II een baggermachine in de grond gevaren, die 

 bezig was met het uitdiepen der haven; tien minuten na de aanvaring was de baggermolen in  de 
diepte verdwenen. Het personeel is gered. 

30. Heden heb ik kennis gemaakt met Ingenieur Nelemans mijn a.s. chef. 
 Niettegenstaande het vandaag zondag (H. Sacramentsdag) is heb ik moeten werken.  
 Vanmiddag is Ingenieur Gockinga (mijn chef) van hier naar zijne nieuwe standplaats Arnhem 
 vertrokken. Daar de Maassluissche boot reeds van steiger was gegaan toen voornoemde 
 Ingenieur hierop aankwam, heb ik met mijn boot Z.W.E.G. [Zijne Weldedelgestrenge] aan 
 boord van de stoomboot gebracht, die te Rozenburg nog aan steiger lag; toen dit had plaats 
 gehad namen wij nogmaals afscheid.  
 

Juni 1888 

3. Heden avond is in de kerk plechtige processie gehouden met het H. Sacrament, om het 
 geestelijk en tijdelijk welzijn over deze gemeente van God af te smeeken; maar inzonderheid 
 Gods Zegen te vragen over de vischvangst; van deze week gaat een groot deel der 
 Maassluissche visschersvloot ter haringvangst uit. [Sacramentsdag valt tien dagen na 
 Pinksteren, op donderdag; hier is de viering reeds verschoven naar de daaropvolgende 
 zondag 3 juni. Meer hierover in de volgende Silehammer in een artikel over de monstrans uit 
 Oldemarkt die in 1929 in bruikleen is gegeven aan Museum Catharijneconvent in Utrecht.] 
7. Vanmorgen is de vloot ter haringvangst uitgezeild; dit vertrek werd opgeluisterd door muziek 
 van het plaatselijk Fanfare Korps; de loggers waren met allerhande vlaggen netjes opgetuigd. 
 Bijna geheel Maassluis was getuige van het vertrek. 
10. De stoomboot Maassluis I heeft de baggermachine van Huyskens, die in den mond der haven 
 bezig was met baggeren, aangevaren, de molen is dadelijk gezonken. Het personeel is gered.  
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15. Het opruimen van een gedeelte van het oostelijk havenhoofd is aangenomen door C. Kleijn, 
 voor ƒ 14000. 
20. Eindelijk is de genoemde baggermachine gelicht en verwijderd nadat hieraan dag en nacht 
 gewerkt is; ’s nachts werd het terrein elektrisch verlicht. 
24. Heden is de sleepboot “Zeldenrust” van den Heer van Hattem en Co (aannemer van het werk 
 waarover ik als opzichter ben gesteld) door aanvaring met een geladen elevatorbak gezonken. 
 Het personeel is gered. De kapitein lag in de kooi, onmiddellijk daarbij ontstond de opening, 
 tevergeefs heeft hij getracht deze te stoppen met een kussen. 
20. Het lichten van voornoemde boot is aangenomen door Arie Jansen Smit uit Rotterdam. 
29. Hedenmorgen had men de boot in de kettingen hangen; tengevolge van deining die de 
 Harwich boot veroorzaakte zijn deze gebroken, waarop de “Zeldenrust” wederom in de diepte 
 verdween. 
30. Gorter is naar Amsterdam, hierdoor heb ik het toezicht ook op den nieuwen dijk. De 
 “Zeldenrust” is gelicht en op een droogte gebracht. 
31. De smeden op de elevator werkzaam hebben een plaat op de door de aanvaring ontstane 
 opening gezet; nadat het personeel van bedoelde boot het opknappingswerk voltooid had, is 
 men dadelijk gaan varen. 

De ouders van 
Agnes Beld: 

Antonius Harms Belt 
(1827-1907) 

[  spelling Belt/Beld] 
en 

Christina Anna Peel 
(1865-1890) 

Beide begraven op de RK begraafplaats te 
Kuinre. 

 

Wordt vervolgd. 

 

EEN  KERFSNEEVAAS  VOOR  KUINRE  

 

 

 

          Henk Roersma, Lunteren 
 
Fries kerfsneeaardewerk ontleent zijn naam aan de wijze van aanbrengen van de versieringen. Met een 
spatel of een mes worden op regelmatige afstanden langwerpige kerfsneden gemaakt in de nog zachte 
klei van de pottenbakker. Na het penselen van de gekleurde glazuurlaag wordt de vaas afgebakken in 
de oven. 
Op een verkoopdag in een plaatselijke kerk heb ik een kerfsneevaas gekocht met een interessante 
inscriptie op de onderzijde. 
De tekst eronder interesseerde mij omdat ik een aantal maanden voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog vanuit Rotterdam in Vollenhove bij een boer op de weg naar Sint Jansklooster was 
ondergebracht (thans een mini-camping). Ik heb de Bevrijding meegemaakt in Vollenhove en heb gezien 
dat de Canadese of Engelse militairen op het bordes van het toenmalige gemeentehuis stonden. Een 
broer van mij was ondergebracht bij oom Jan Boersma en tante Trien die met hun skûtsje in de haven 
van Vollenhove lagen. Hij was een broer van mijn moeder. Een dochter van hen, Engelien Boersma 
heeft na de oorlog nog het Oorlogsherinneringskruis gekregen en woonde in Vollenhove. Wat haar 
verdiensten zijn geweest weet ik niet. 
 
Ik ben maanden voor het eind van de oorlog vanwege de hongersnood met een buurmeisje vanuit 
Rotterdam lopend naar Zwolle gegaan en we hebben daar vier of vijf dagen over gedaan. Eerste dag 

Onderstaand artikel is voorjaar 2017 geplaatst in het cultuurhistorisch tijdschrift Rondom 
Schokland. Omdat dit artikel een vraag bevat over Kuinre leek het de redactie van De 
Silehammer gepast om het ook te plaatsen. Wie weet levert het nog wat op. Reacties graag naar 
Linda Polderman 
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naar Gouda alwaar wij onderweg een bombardement meemaakten en naar het ziekenhuis van Gouda 
zijn overgebracht. De dag erna zijn we naar Amersfoort gelopen en bij een neef van mij ondergebracht. 
Toen naar Nunspeet en in een school geslapen. Vandaar naar Zwolle; aan de overkant van de brug over 
de IJssel werden we door de Duitsers tegengehouden, mochten niet verder, zijn stiekem van de 
brugtalud afgesprongen en door de uiterwaarden bij de sluis bij Katerveer terechtgekomen en van daar 
naar een oom en tante in Zwolle. Toen nog naar Vollenhove alwaar ik bij de familie Prins werd 
ondergebracht, hetgeen vermoedelijk door mijn oom en tante in Vollenhove was geregeld. 
Kan me ook nog goed herinneren dat er langs de vaart naar Emmeloord een NSB-kamp was en toen we 
daar langs voeren een twintig- tot dertigtal NSB-mannen verplicht het Wilhelmus moesten zingen.  
Na de bevrijding van het westen ben ik uiteindelijk weer met mijn ouders verenigd die ik al die tijd niet 
had gezien noch gesproken. 
 

Oproep 
Als u iets meent te weten over deze kerfsneevaas of hoe deze vaas op een kantoor (welk kantoor??) in 
Kuinre terecht is gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, neemt u dan contact op met Linda 
Polderman. Zij zal zorgen dat deze informatie terechtkomt bij Henk Roersma in Lunteren. 
 

Foto rechts: de kerfsneevaas. 
Foto links: de onderkant van de 
vaas met de tekst: 
Kantoor N.O.P. Kuinre 30-9-42 
 
Nawoord redactie 
De Silehammer: 
De kerfsneefabriekjes – meer 
werkplaatsen, ateliers – in 
Lemmer hielden op te bestaan in 
1928, elders rond 1950. 
Waarschijnlijk komt de vaas uit 
Workum, misschien uit Sneek.  
 
Een goed overzicht van dit aardewerk staat op: 
www.geni.com/projects/AARDEWERK-ooit-NU-ooit-NLD/14203 
Engelien Boersma (1918-2000) was koerierster voor Harmen 
Visser. Over Harmen Visser, doodgeschoten 16.04.1945: De 
Silehammer 13/1 (2005) en ’t Kuunders Kwartiertje mei 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
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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Van de bestuurstafel VCK’76 
 
De dagen worden weer langer en het wedstrijdseizoen 2016/2017 zit er op! 
Ook dit jaar hebben we volop genoten van de luxe gymzaal in ons mooie eigen dorpshuis!  
 
Over circa 1 maand is het zover... 
 
Beachvolleybaltoernooi 2017 
Op zaterdag 24 juni a.s. organiseert volleybalvereniging Kuinre (V.C.K.'76) en jeugdhonk 
Kuinre, met medewerking van Loonbedrijf De Vries en Emiel’s partyverhuur het jaarlijkse BEACH 
volleybaltoernooi. De entree is gratis.  
 
Trots zijn wij op de vele sponsoren die het weer mogelijk maken om dit volleybaltoernooi voor jong en 
oud te organiseren. Bij een BEACH toernooi hoort zand. Ter Wee BV Langelille en loonbedrijf Peter de 
Haan maken het ook dit jaar weer mogelijk dat wij op echt zand kunnen spelen, fantastisch!  
 
Het toernooi zal plaatsvinden bij het jeugdhonk ’t Strandhuus, gelegen naast de jachthaven van Kuinre. 
's Morgens is er volleybal voor jeugd vanaf groep 4 t/m 8 van de basisschool. Een team bestaat uit 
minimaal 4 spelers (maximaal 6) en de kosten zijn € 2,50 per team. ‘s Middags begint het toernooi voor 
de senioren (vanaf ± 14 jaar). Een team bestaat uit minimaal 6 spelers, waarvan minimaal 2 dames en 
maximaal 3 NEVOBO spelers. Ieder team moet zijn eigen teller leveren. Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 12,50 per team. Aan het eind van de middag is de prijsuitreiking en verloting. Ook aan de inwendige 
mens is gedacht.  
 
Natuurlijk hopen we op stralend mooi weer om ons BEACH volleybaltoernooi compleet te maken. De 
eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar meer teams zijn welkom!!  
Kun je niet spelen? Toeschouwers, scheidsrechters en tellers kunnen we altijd gebruiken! 
Voor deelname kun je je vóór 9 juni opgeven bij: Yvonne Jonkers, H. de Cranestraat 35 Kuinre / 
jonkers.r@home.nl 
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Kuundersen over de grens......uit Denemarken 
 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Margreet Mulder, 20 jaar oud en geboren en getogen in de Kuunderpolder. Er werd mij 
gevraagd om een stukje te schrijven voor ’t Kuunders Kwartiertje over mijn studiereis naar Denemarken.  

Ik zit inmiddels in het derde jaar van de opleiding verpleegkunde die ik volg op de NHL in Leeuwarden. 
Vanuit school kreeg ik de kans om drie maanden een internationale module te volgen op een school in 
het buitenland: Het University College Lillebaelt. In totaal waren wij met 4 studenten die de keuze 
hadden gemaakt om deze internationale module te gaan volgen. Zo ben ik zelf op 5 februari met mijn 
eigen kleine autootje vertrokken naar Denemarken. Eenmaal aangekomen op mijn eindbestemming 
maakte de auto echter wel wat vreemde geluiden. Na op advies van het thuisfront de olie te hebben 
bijgevuld was dit probleem snel verholpen en was ik klaar voor mijn avontuur in Odense, Denemarken! 

De lessen die ik heb gevolgd op deze school in Denemarken gingen over verpleging, cultuur, geloof en 
onderzoek doen. Alle lessen werden gegeven 
in het Engels, dit was vooral in het begin erg 
wennen. We hebben van deze lessen vooral 
geleerd hoe wij het beste zorg kunnen 
verlenen aan mensen van een andere cultuur 
en/of mensen met een andere 
geloofsovertuiging. Het waren niet hele zware 
lesdagen, we gingen 4 dagen in de week naar 
school van 8 uur ’s ochtends tot ongeveer half 
2 ’s middags. Naast school hadden we dus 
best veel vrije tijd. De module hebben wij 
afgesloten met een toets waarvan ik helaas 
nog geen uitslag heb. 

Deze drie maanden verbleef ik in een 
studentenhuis, vlakbij het centrum van 
Odense. Het was een groot studentenhuis 
waar zo ongeveer 20 internationale studenten 
verbleven. We hadden een erg gezellige 

groep, waar we in onze vrije tijd dan ook veel leuke dingen mee gedaan hebben. Odense is qua 
omgeving niet een hele mooie stad we hebben daarom verschillende steden bezocht waaronder Århus, 
Kolding en Nyborg. Dit waren mooie steden en zeker de moeite waard om een keer te bezoeken. 
Natuurlijk kon ook een bezoekje aan de hoofdstad Kopenhagen niet ontbreken. Samen met de 
Nederlandse studenten zijn we een weekend in Kopenhagen geweest. Hier hebben we de bekende 
haven bezocht met de gekleurde huizen, hebben we de wisseling van de wacht gezien en hebben we 
het beeld van de kleine zeemeermin gezien.  

Al met al ik heb het deze tien 
weken erg naar mijn zin 
gehad, een hele leuke 
ervaring maar ben toch ook 
wel weer blij dat ik weer in de 
Kuunder ben! Wonder boven 
wonder is ook de auto weer 
heel thuisgekomen …. 

Groetjes Margreet Mulder 
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Beste mensen, 
  
In juni 2016 heeft er in "'t Kuunders Kwartiertje" een stukje gestaan over ons werk in Peru. In de grote 
stad Iquitos (ruim 400.000 inwoners) in het Noordoosten van Peru bezoek ik mensen in de armste wijken 
van de stad. Ik richt mij daar met name op kinderen met een beperking. Mijn partner Jan zorgt 
gedurende deze periode voor andere zaken en helpt mij waar nodig. Hier kom ik straks op terug. Ik werk 
als vrijwilligster op eigen initiatief en ben geen stichting. Inmiddels heb ik 3 Peruaanse assistentes die 
mij helpen bij het verrichten van mijn werk. Ieder heeft zo zijn eigen taken. Gemakshalve hebben wij nu 
een naam: "Henuki".  
  
Wat doen de vrijwilligers? 
Karen (links op onderstaande foto) is gericht op het geven van Engelse les en ruimt met ouders en 
kinderen vuilnis in de straten op. Waarom is dit nodig? 
Engels iets wat men graag wil leren. Men beheerst alleen het Spaans en met Engels kun je in de 
toeristensector nog wat extra verdienen. Daar er wel wat toeristen komen en rondleidingen gewenst zijn 
is deze taal beheersen van belang. Ik heb zelf meerdere malen Amerikanen rondgeleid in de arme wijk 
Belèn met 100.000 inwoners. De lessen Engels zijn gratis, maar er kan wel wat tegenover staan vinden 
wij. Samen met Karen heb ik bedacht dat vuilnis in de straten opruimen een goede start kan zijn om de 
hygiëne in de wijk te verbeteren. De bewustwording bij de inwoners van die wijk is hierbij van belang. 
  
Kim richt zich op kinderen met een beperking. Er zijn nu 2 kinderen en een volwassene die langdurige 
therapie nodig zijn. Zij is degene die zich hiervoor inzet. Regelmatig word ik door haar op de hoogte 
gebracht over de vorderingen. Daarnaast zoekt Kim in de wijk waar zij woont (Punchana) tevens naar 
kinderen met een beperking. Groot voordeel hiervan is dat ik bij terugkeer in Peru direct kan starten met 
het bezoeken van kinderen met een beperking. Ik richt mij op kinderen daar zij nog een hele toekomst 
voor zich hebben. 
  
Nuria is de assistente die ik al het langste ken. Zij zorgt voor de DNI. Dat zijn ID kaarten. Maandelijks 
houdt zij een grote campagne. Zij gaat dan met een megafoon door de straten om mensen op te zoeken 
zonder ID kaart. Geen ID kaart wil in Peru zeggen, niet naar school kunnen, later geen werk hebben en 
geen ziektekostenverzekering. Ben je dan ook nog een gehandicapt en zonder DNI dan kom je niet in 
aanmerking voor een gehandicaptencertificaat en/of gehandicaptenuitkering. Niet dat die uitkering veel 
voorstelt, want als je een 
huis hebt, kom je er al niet 
voor in aanmerking. Dit 
betekent dan dus honger en 
leven van hetgeen een ander 
je geeft om te eten en vaak 
niet meer dan een 
onderkomen van hout en 
plastic. In het regenseizoen 
komen daar nog eens 
honderdduizenden 
muskieten bij. Tevens zorgt 
Nuria ook voor de registratie 
van kinderen met een 
beperking in de wijk Belèn, 
zodat ik de volgende keer 
daar ook direct kan starten. 

 
Wat doe ik zoal in Peru? 
Ik stuur nu de 3 vrijwilligers aan middels mailcontact en af en toe een belletje. Als ik daar ben, houd ik 
wekelijks een vergadering met hen. Leg dingen uit hoe wij dingen aanpakken in Nederland en hoe ik 
denk dat te implementeren in Peru. Daarnaast geef ik hen de ruimte om ook passende ideeën te 
ontwikkelen. Het was Karen die uiteindelijk naar een school is gestapt, na een experiment van Engelse 
les in een huiskamer en dat nu grootser aanpakt op een school. (Iedere zaterdagmorgen met 18 
leerlingen) Natuurlijk moet je hierbij met andere dingen rekening houden dan in Nederland, alleen al het 
weer en de cultuur zijn zo anders. 
Bijvoorbeeld het weer, tijdens ons verblijf was het regenseizoen en gemiddeld 30 graden. Dus de hele 
dag zweten en 2 tot 3 x daags douchen. 
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Wat heb ik nu bereikt? 
Ik heb daar 4 1/2 maand gewerkt en heb veel bereikt. Het gaat natuurlijk altijd met ups en downs. Enkele 
hoogtepunten zijn wel dat er nu 3 vrijwilligers mijn werk deels continueren. Wat ben ik trots op hen! 
Wat ook geweldig was is het interview met de plaatselijke krant. Hierin werd uitleg gegeven over mijn 
werkzaamheden en werden de vrijwilligers van Henuki "helden zonder hoed" genoemd. 
Hiermee bedoelde men dat wij niet voor een organisatie werken. Ook heb ik in deze periode alle 
instellingen, tehuizen en scholen voor kinderen met beperking bezocht en heb nu een goed beeld van de 
situatie in deze grote stad. Uiteraard besef je dan weer hoe goed wij het hebben in Nederland en dat het 
cultuurverschil echt heel groot is. Het duurt dan ook altijd even voor ik weer in echt  "geland" ben in 
Nederland.  
Inmiddels heb ik heel leuke contacten met mensen in 3 ziekenhuizen. Er zijn er veel meer, maar daarvan 
heb ik twijfels bij de kwaliteit. Een ziekenhuis werkt samen met Amerikanen. Ik weet nu dat zij elke 2 
maand voor bepaalde soorten van operaties in Iquitos komen. Ik heb verschillende kinderen aangemeld 
voor operaties die zij uitvoeren. 
  
Ook was ik erg onder de indruk van het tehuis Santa Monica waar maar liefst 138 kinderen op een kleine 
ruimte wonen. Op het terrein staan huisjes. Ongeveer 12 kinderen wonen in zo'n huis, een douchehok, 
keukentje, 2 à 3 slaapkamers met stapelbedden. Maar liefst 18 kinderen met beperking in totaal. Ik zag 
de liefde van de begeleidsters voor deze kinderen, maar zag ook hoe de tieners de kleintjes pijn 
deden/pesten. Wat mij ernstig zorgen baart is dat als deze kinderen met beperking eenmaal volwassen 
zijn (18 jaar) zij het tehuis moeten verlaten en dan is er niets meer voor hen. Zij worden dan op straat 
gezet en als familie er niet voor wil zorgen, gaan zij een heel onzekere toekomst tegemoet. 
  

In genoemde periode heb ik 125 kinderen en een paar volwassenen 
kunnen helpen op wat voor manier dan ook. Als ik de volgende keer 
weer ga, weet ik nu al wie ik het eerst ga bezoeken. Dat zal het jochie 
zijn met 1 been en zijn vriendje met 15 centimeter beenlengteverschil 
(zie foto). De laatste zal geopereerd moeten worden en de andere 
heeft als het goed is begin maart een prothese gekregen (al met al 
heeft dat 1 jaar geduurd). 
  
Ja, ik moet dit verhaal ook niet te lang maken, maar kom toch nog 
even terug op de werkzaamheden van Jan. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat alle kapotte matrassen in de bedden van het kindertehuis werden 
opgemeten en vervangen. Houten lattenbodems konden vervangen 
worden door een matras. Ook heeft hij kapotte stoelen laten repareren. 
Hierdoor konden de kinderen in de schoolvakantie (van half dec. tot 
half maart) in een goede stoel een filmpje kijken. Tevens heeft hij 
ervoor gezorgd dat thuis alles goed draaide, zodat ik optimaal mijn   
werk kon doen. 

  
We hebben een hele goede tijd gehad en natuurlijk gaan wij terug. Veel aandacht gaat nu weer uit naar 
Afrika, maar in de provincie Loreto (5 keer zo groot als Nederland) waar wij werken, voltrekt zich nu ook 
een ramp. Het water van de Amazonerivier staat dit jaar gigantisch hoog. Hierdoor is er al sprake van 
voedselschaarste en hoge voedselprijzen, dit 
omdat bevoorradende schepen nu niet aan 
kunnen leggen. 
  
Zo maar enkele voorbeelden van alledag:  
 
Kinderen die zojuist een tandenborstel met pasta 
hebben gehad. Het liefst koppel ik hier nog 
poetslessen aan, want de gebitten van veel 
kinderen zijn door snoep en antibiotica erg 
aangedaan. 
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Een trieste situatie, want 
moeder heeft een 
hersentumor en de 
jongste van de 6 kinderen 
is een jongetje met het 
syndroom van Down. Ik 
hoop dat de operatie voor 
moeder nog op tijd is. 
  
Jan en ik delen hier 
cadeautjes uit, zodat 
kinderen wat te spelen 
hebben gedurende de 
lange schoolvakantie van 
3 maanden. 
(half dec. tot half maart) 

  
Mocht er meer interesse zijn dan kan dat via de redactie van deze 
dorpskrant. 
  
Vriendelijke groeten, 
Jan en Len 
 
 

 

Stichting Kuinrese DorpsGemeenschap in Kuinre vervult een belangrijke rol voor het dorp Kuinre en 

haar omgeving. MFA de Botter bestaat uit een winkelgedeelte en een dorpshuis met verschillende zalen 

en een sportzaal. Na een periode van 40 jaar hebben de huidige beheerders aan gegeven te willen 

stoppen dus zijn wij op zoek naar een: 

ONDERNEMENDE EXPLOITANT 

Wij zoeken een ondernemer(s) met de volgende eigenschappen: 

 Ondernemend en initiatiefrijk 

 Horeca ervaring en beschikken over de noodzakelijke horecapapieren 

 Organiserend vermogen 

 Affiniteit met sport en verenigingsactiviteiten 

 Onze voorkeur gaat uit naar een echtpaar 

 

Heeft u interesse in het zelfstandig beheer en de verdere uitbouw van dorpshuis de Botter? Voor meer 

informatie kunt u opvragen via mail KDGKuinre@gmail.com 

 

 

 

 

 

Solliciteren kan door uw motivatie en CV voor 1 september 2017 te sturen naar het bestuur van St. KDG 

KDGKuinre@gmail.com. 
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De dieetcoach 
 
 
Minder brood eten, geeft jodiumtekort 
 
Op de website van het tijdschrift “Margriet” staat een interview met hoogleraar schildklierziekten 
Robin Peeters van het Rotterdamse Eramus MC. Hij waarschuwt voor wat mis kan gaan als we te 
weinig brood eten. 
 
Volgens Peeters riskeert u een serieus jodiumtekort als u te weinig brood eet. Het eten van voldoende 
brood is extra belangrijk bij zwangerschap. Een jodiumtekort in de zwangerschap kan leiden tot 
hersenafwijkingen bij het ongeboren kind. “Nu we een steeds duidelijker trend zien om minder brood te 
eten, ligt een jodiumtekort op de loer. Zelfs kleine jodiumtekorten kunnen leiden tot een lager IQ van je 
kind. Hier maak ik mij grote zorgen over,” zegt Peeters. Met de trend om minder brood te eten, laat men 
brood steeds vaker staan. Of we nemen crackers ter vervanging. Crackers bevatten vaak geen jodium. 
Een jodiumtekort kan op lange termijn leiden tot een vergrote schildklier, die volgens Peeters ‘hinderlijk 
op de slokdarm kan drukken’. Meestal is de enige oplossing dan om de schildklier eruit te halen, 
waardoor u de rest van uw leven schildkliermedicijnen moet slikken. Het Voedingscentrum is het met 
Peeters eens. “Brood heeft de afgelopen jaren onterecht een ongezond imago gekregen. Je zou er dik 
van worden en gluten zouden slecht zijn voor je gezondheid, maar dat is onzin. Brood eten is een 
belangrijke manier om voldoende jodium binnen te krijgen,” zegt een woordvoerder. Eet dan bij voorkeur 
‘normaal’ brood; biologisch brood bevat meestal geen gejodeerd zout. Het Voedingscentrum raadt dan 
meteen wel 6 sneetjes brood per dag aan. “Je kunt ook iets minder brood eten en er zuivel bij nemen,” 
vult de woordvoerder aan. “Daarin zit namelijk ook jodium, al is dat veel minder dan in brood. Met 
bijvoorbeeld dagelijks vier sneden brood, twee glaasjes melk, een schaaltje yoghurt en een eitje krijgt 
een volwassen vrouw voldoende jodium binnen.” Dat eitje mag dan van het Voedingscentrum weer niet 
elke dag...maar volgens ons, diëtisten van Libra, is het geen enkel probleem om dagelijks een ei te eten. 
Het is een hardnekkige fabel dat een ei uw cholesterol laat stijgen. Ook hoeft u niet zoveel brood te eten. 
Met 3 sneetjes per dag komt u al een heel eind. Gelukkig is er ook nog een alternatief voor brood in de 
vorm van zeewier of een supplement met jodium. Op de website van het Vitamine Informatiebureau 
staat een handige tabel met producten die jodium bevatten. In 1 sneetje brood zit gemiddeld 25 
microgram jodium. Als u dagelijks 2 melkproducten neemt (450 ml) heeft u nog 10 microgram jodium 
extra. Een ei levert 16 microgram jodium en gemiddeld bevat vis 70 microgram jodium per 100 gram. In 
gejodeerd keukenzout zit 40 microgram jodium per 2 gram zout. Zeewier tikt enorm aan: in 100 gram zit 
3777 microgram jodium. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen is vastgesteld op 150 
microgram per dag. Gedurende de zwangerschap wordt 175 microgram geadviseerd. Voor vrouwen die 
borstvoeding geven wordt een ADH van 200 microgram per dag aangehouden. Er is ook een maximale 
dosering vastgesteld op 600 microgram per dag. Wilt u meer weten of digitaal informatie over jodium 
ontvangen? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist bij Libra Dieetadvisering. Tel.0566-
651991 of b.g.g. 06-11276810. Libra houdt op maandag spreekuur in de huisartsenpraktijk in Kuinre en 
op woensdag bij fysiotherapie Van Putten ook in Kuinre. 
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Het brand weer! 
 
Sinds het laatste Kuunders Kwartiertje heeft de brandweer niet stil gezeten. Er zijn vele uitrukken 
geweest waaronder een brandje in het Vijverpark welke snel onder controle was. 
Onderstaande foto is op het AZC in Luttelgeest. Hier sloeg de vlam in de pan, maar gelukkig bleef de 
schade beperkt. De tweede foto is een in de brand gevlogen transformator huisje tussen de kassen bij 
Luttelgeest. 

De derde foto is de auto van 
een Kuinderse automobilist. Deze auto kwam op het Noorden in botsing met een trekker. Vervolgens 
vloog deze uit de bocht en om uiteindelijk met 
een klap tot stilstand te komen tegen een 
boom. Gelukkig zonder ernstig letsel voor de 
bestuurder. De halve Kuunder was echter wel 
vroeg wakker.  
In Blankenham was een koe ontsnapt die op 
het punt stond te bevallen en in de sloot 
beland. Toen de brandweer de koe weer op 
het droge had, bleek dat de koe een 
keizersnede moest ondergaan. De meeste 
brandweermannen hadden dat nog nooit 
gezien en van de veearts mochten we blijven 
kijken. Dit was voor velen toch weer een 
unieke ervaring (voor de brandweer, boer en 
veearts). Koe en kalf maken het overigens 
goed.  

 
 
Ook hebben we groep 1 en 2 van de 
Burgermeester de Ruiterschool uit Kuinre op 
bezoek gehad. De kinderen hebben van alles 
geleerd over de brandweer en zelfs nog even 
met water mogen spuiten. Toen de volgende 
morgen de sirene ging wisten alle kinderen dat 
de brandweer een uitruk had. We hebben als 
bedankje een lekkere pot drop gehad. Via deze 
weg willen wij alle kinderen bedanken, want ook 
wij vonden het een hele leuke ochtend!!!! 
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Puzzel 
 

D R E U S E N D E K L E E R M A K E R S 

E D E S R E D E O R B E G E I R D E D T 

K D D R A A L E Z A H E D F A A R E D E 

I E E R O O D K A P J E P O P R I N S R 

K A W V R O L I J K E F R A N S N A H K 

K N A T E H W S S L A K A L S E E Z L E 

E J T R E D J I N S E R E P P A D T E H 

R E E D P J X E U R E T S E O P E S S A 

K L R E B O F R T D E M A A N S V C O N 

O I N U L E K P O V R D E S C H O L O S 

N E I I I D T O V E R S L A K J S P R N 

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

N E F S N E E U W W I T J E Z O N E D H 

G K O N I N G M E R E L B A A R D E I L 

N D E S L I M M E B O E R E N M E I D E 

R E P E L O B N E L L A T S I R K E D E 

O T P I E E J T E I R G N E S N A H K P 

O V I W R E G A L S L E M M O R T E D S 

D E D R I E G E L U K S K I N D E R E N 

E J T E N N E H T E H N A V D O O D E D 

 
Deze keer zoeken we de sprookjes van Grimm. 
 
reus en de kleermaker                                    de kristallen bol 
sterke hans                                                     sneeuwwitje 
de slimme boerenmeid                                   de roos 
de kikkerkoning                                              assepoester 
de dood van het hennetje                               de anjelier 
de drie gebroeders                                         roodkapje 
de vos en de kat                                             vrolijke frans 
speelhans                                                       de gouden sleutel 
de drie gelukskinderen                                    de waternimf 
de hazelaar                                                     het dappere snijdertje 
de trommelslager                                            zeeslak 
koning merelbaard                                          de schol 
de maan                                                          lief en leed 
toversla                                                           de raap 
op reis                                                             raponsje                                                          
hans en grietje                                                de uil 
de raaf 
 
 
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 
augustus 2017. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Dorien Jonkers 
De oplossing was: hoekmeter 
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