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Redactieleden 
Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  0527-231466 
Astrid Versluis   06-20043087  
Mirjam Rijpkema   0527-231246 
Christian Ensing   06-22005594 

Redactieadres 
Vijverpark 30 
8374 KH Kuinre 
kuunderskwartiertje@hotmail.nl  
 
Verschijningsfrequentie 
4x per jaar: december, maart, juni, september met een 
oplage van 500 per uitgave. 
 
Kopij 
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin december, de inhoud van de krant betreft de maanden 
december, januari en februari. Lever uw kopij uiterlijk 15 november 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 zich het 
recht voor, om ingezonden brieven te corrigeren, in te korten c.q. niet te plaatsen als deze niet zijn 
voorzien van een afzender of beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste artikelen/brieven 
zijn niet voor rekening van "’t Kuunders Kwartiertje".  
 
Advertenties  
Commerciële advertenties kunnen per jaar worden opgegeven of per keer. Betaling dient bij 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. 
 
Voor advertenties en administratie kunt u contact opnemen met Bram Lageweg. Telefoon 0527-231684 
of 06-30511059, e-mail: bram.lageweg@hetnet.nl. 
 
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, 
overmaken op de bankrekening van Plaatselijk Belang: NL 53 RABO 0302 7575 38 onder vermelding 
van ‘t Kuunders Kwartiertje en uw eigen naam en adres. De krant wordt dan per post toegestuurd. 
 
Dorpskrant online 
www.kuinre.nl 
 
Uitgever dorpskrant 
Plaatselijk belang 
 
Druk  
Warenhuis Kuinre 
 

mailto:bram.lageweg@hetnet.nl
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Van de redactie…..             
 

Wetende dat met het schrijven van dit redactiewoord, het moment van schrijven en gelezen worden, een 

enorm verschil is. Het is in tijd drie weken, maar in de beleving veel meer. We genieten nu nog volop van 

de zomer en de vakantie. Het is rustig in Kuinre, veel bewoners zijn er op uit om vakantie te vieren. Toch 

zien we dit jaar in Kuinre, het Kuinderbos en op het water, veel toeristen en dagjesmensen die ons dorp 

aandoen. Dit geeft rond deze tijd van het jaar een bijzondere sfeer in het dorp. Mensen van elders kijken 

heel anders naar de omgeving. Zij vinden het hier mooi, rustig en vriendelijk. Wij, als bewoners, vinden 

dat gewoon. We staan daar nooit zo bij stil. En als je dan eens door de ogen van een toerist kijkt, is dat 

natuurlijk ook zo. Het is toch heel bijzonder dat we vanuit huis zo het water op kunnen, altijd het 

prachtige bos binnen bereik hebben. Andersom werkt het natuurlijk ook zo. Als je zelf weg bent geniet je 

ook van alle nieuwe indrukken van de vakantieomgeving. Hoe mooi het ook is, bijna iedereen is ook 

weer blij om bij thuiskomst de watertoren te zien.  

Zoals ik aangaf is het moment van schrijven en gelezen worden groot. De vakantie en het dorpsfeest 

zitten erop. Na een maandenlange tijd van voorbereiding, klussen en het uiteindelijke dorp versieren is 

het feest  achter de rug. De rommel grotendeels aan kant, straten hebben weer een opgeruimd aanblik 

en zijn weer normaal toegankelijk. De versierde wagens van de optocht zijn ontmanteld en staan weer 

kaal in de schuur voor de volgende klus. Alle onthullingen en geheimen liggen door de dorpsrevue nu 

ook op straat en zijn nu bij iedereen bekend. We genieten nu na van ons dorpsfeest. 

Jantina Pit komt ons versterken bij de dorpskrant, we zijn verheugd een nieuw redactielid te 

verwelkomen.  

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. De meeste verenigingen, de sportclubs en competities gaan 

deze week weer van start. Betrokkenheid en inzet bij de activiteiten in het dorp geeft een stukje 

saamhorigheidsgevoel wat de leefbaarheid van Kuinre ten goede komt. Laten we er samen weer voor 

gaan. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  De redactie wenst u veel leesplezier toe. 

De redactie wenst u veel leesplezier toe. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

September  

07-09-2017 Gymnastiek 13.15 uur Comité Welzijn en Ouderen 

07-09-2017 Zitgymnastiek 14.15 uur Comité Welzijn en Ouderen 

09-09-2017 Open Monumentendag 

09-09-2017 Oud papier 

10-09-2017 Jeugddienst om 10.00 uur in Nijetrijne 

14-09-2017 Lezing over poëziealbums Vrouwen van Nu  

16-09-2017 Viswedstrijd Senioren Vijverpark Kuinre. Inschrijven vanaf 13.30 uur MFA de 
Botter. Opgave bij Otto Boerstra  tel. 0527-231634 

17-09-2017 Oefenman marathon met paarden aan de Schoterweg 

23-09-2017 Grasbaanrace. Vanaf 10 uur trainingen en eerste race start om 12.00 uur 

26-09-2017 Jaarlijks reisje Vrouwen van Nu 

  

Oktober  

04-10-2017 Soos 14.00 uur Comité Welzijn en Ouderen 

07-10-2017 Lezing over werk van Jan en Len in Peru om 11.00 uur en 14.00 uur, 
Wyberbuurseweg 1 in Kuinre, aanmelden via jan.len@tele2.nl 

11-10-2017 Koersbal 14.00 uur Comité Welzijn en Ouderen 

11-10-2017 Kaartverkoop Halloween spooktocht tussen 19.00 en 20.00 uur 

12-10-2017 Lezing over “het weer” door de heer Louwsma Vrouwen van Nu 

14-10-2017 Kachelhoutdag, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

  

November  

   02-11-2017 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang 20.00 uur in MFA de Botter 

   04-11-2017 Oud papier 

   3/4-11-2017 Halloween griezeltochten 

17-11-2017 Gezamenlijk eten 16.00 uur Comité Welzijn en Ouderen 

18-11-2017 Intocht Sinterklaas 

  

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

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

   
 

Een Plaatselijk Belang Kuinre rubriek:   “Wist u dat……. 

. vanuit het Plaatselijk Belang Kuinre (PBK) een nieuwe rubriek in ‘t Kuunders Kwartier in het leven is 
geroepen. 
. deze rubriek heet “wist u dat…..” 
. op een verkorte wijze het PBK u wilt informeren omtrent ontwikkelingen waar zij mee bezig zijn. 
. dit de eerste versie wordt van de nieuwe rubriek, dus we moeten nog wel wat oefenen. 
. uw ideeën en inbreng gewaardeerd wordt en het PBK open staat voor uw kritische en opbouwende 
bijdragen. 
. het najaarsoverleg plaatsvindt op 2 november 2017. Wij zoeken ook naar onderwerpen welk uw 
interesse hebben behoudens de onderwerpen van het Plaatselijk Belang. Bijvoorbeeld informatie m.b.t. 
het Kuinderbos, natuurschoon, algemene ontwikkeling duurzaamheid of internet, ontwikkelingen m.b.t. 
de zorg. Het lijkt ons leuk als u ons uw voorkeur onderwerpen welke u graag onder de loupe wilt nemen 
kenbaar te maken. Dan kunnen wij kijken of wij dat kunnen realiseren. Het overleg is per slot van 
rekening voor ons allemaal…… 
. de brievenbus in Kuinre blijft gelukkig bestaan. 
. wij graag ideeën m.b.t. de besteding van de gift vanuit de Hengelsport Vereniging ontvangen. U kunt dit 
melden bij het najaarsoverleg d.d. 2 november 2017. Het betreft een gift van € 1600,00! 
. met het opknappen van de Lageweg wordt ook Rondebroek oprit hersteld. 
. het Plaatselijk Belang met veel projecten bezig is. Wij noemen: 

- Asielzoekerscentrum > momenteel  is er een reductie aan aantal inwoners ten gevolge van de 
politieke ontwikkelingen in Europa. Dat heeft op velerlei gebied een weerslag, ook economisch. 

- Jeugdhonk > een geweldig projectteam zorgt voor realisatie van een nieuw jeugdhonk. Zoals de 
planning er nu voor staat, zal een nieuw jeugdhonk in 2017/2018 gerealiseerd worden. In een 
later stadium zullen de bijdragen van verschillende instanties kenbaar gemaakt worden. Het team 
is nu hard bezig om de realisatie te volbrengen en zij doen het geweldig. 

- Breedband buitengebied: nog steeds niet helemaal op de rit is, maar volgens de werkgroep die 
Steenwijkerland breed hieraan werkt, zit er nog steeds voortgang in het project en realisatie zal in 
2017 / 2018 plaatsvinden.  

- Superrr: er is vanuit het PBK een actief overleg met de gemeente en de eigenaar van de Superrr 
om te zorgen voor een continuering van het contract. Het contract loopt nu tot december 2017. 
Mogelijk zullen de diensten zelfs worden uitgebreid. Nadere informatie hoort u.  

- Mobiliteit: het PBK heeft zichzelf uitgenodigd tot zitting in de werkgroep mobiliteit van de 
gemeente Steenwijkerland. Een vervolg overleg zal in najaar 2017 plaatsvinden. Wij zijn actief 
bezig om het openbaar vervoer voor Kuinre te handhaven. Wist u dat bij klachten m.b.t. het 
openbaar vervoer u deze moet melden bij de organisatie, waarbij het de voorkeur heeft ook een 
bericht te sturen aan het PBK ter ondersteuning. DANK! 

- Weerribben / Wieden: een nationaal park wordt. Vanuit Kuinre zijn zowel het PBK als de 
ondernemers actief om Kuinre hiermee op de kaart te zetten als toegangspoort.  

- Groei: nu Bob Vreeswijk verhuisd is, zal Groei een nieuwe doorstart maken en u hierover wordt 
geïnformeerd in het najaarsoverleg d.d. 2 november a.s.  

- Vliegveld Lelystad: een actiegroep “over de provinciale grenzen heen” actief is om de zes 
kilometer hoogte vliegzone te verhogen naar tien kilometer vliegzone. Friesland, Overijssel en 
Gelderland trekken hier gezamenlijk in op. 

- er in oktober een bijeenkomst zal zijn met het PBK en ambtenaren van de gemeente 
Steenwijkerland waarin informatie over Kuinre en haar toekomst uitgewisseld gaat worden.  

 

    Wij ontmoeten u graag op 2 november 2017 om 20.00 uur in “de Botter”.  
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Oud krantenartikel van zolder…  
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Op z’n kuunders 
 

Wist u dat er niet alleen wordt gesport 
in de sportschool in Marknesse, 

maar ook alle perikelen uit Kuinre 
worden hier besproken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Babyboom op Sasplein? 
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Hej’t ok leezn? 
 

Hondn 
Mien buurman ziet er niet goet uut. Ik vreug hum woar ie last van het, zelef prebleemm of 
wat mit ’t werk? Toe koemt de aap uut de mowe, het is weer zooveer. De hont moet noar de  
veearts veur de prikpile en das echt gien pretjen. De hont, anders altoos zoo mak as ‘n  
lamechien, mar in de buurt van de veearts is ze mit gien moogelekhejt veuruut te brann. 
Al howt hij heur de lekerste brokjens veur, zie goat op de buuk ligng en vezet gien poot. 
Ze kiekt hum an mit heele groot oogng, zoo van: moet dit now echt boazien? 
Er zit niks anders op buurman, ok al hejt nog zoo in de ruge jie moetn dat zwoare beest 
optiln en op de arms noar binn dreegng. Anders zit jie miskien oover ’n poozien mit ‘t  
vloerkleet onder ’t bloet en ’n nusien jonge hondn opskeept.Hoe zowt toch koemm, zo’n 
prikjen doet toch niet veskrikelek zeer? Of het ’t beest in de gaatn dat ie op dize meniere 
noojt kiendertjes kriegt? 
Veurege week is ’t weer net zoo goan. Buurman kriegt ok nog ’n stelechien piln mit die ze 
mos ineemm. Denk je dat ’t lukn wil? Saamm mit zien vrow prebeern ze de pile deur de 
strote te drukn. Ze spiegt de pile mit dezelde gang weer uut. Midn in ’n stukjen  
leeverworst stopt, de worst is vort mar ’t pilechien ligt er weer. Wat ’n ejgngwies meraakel 
toch en as ze now veerder zoo tezeleg is? Nee hoor, vant veurjoar het zie de heele 
deurmate kepot vreetn en ok de mande is oareg anvreetn. Dat zo’n klejn pilechien dan 
zoke groote prebleemm kan geevm is mij fienoal ’n roasel. Denk dat ’t tusn de oorn zit! 
Mar kep de buurn uut de brant hulpm. Ak binnkoem steekt de hont altiet derekt zien snuute 
in mien buuze, ome doar ’n peepermuntjen uut te hoaln. Geef mij es zo’n pilechien 
buurman. Ik steek dat ding in mien buuze en loop noar binn. Ja hoor, net zooas ik docht, de 
hont steekt zien neuse in mien buuze en: hap, sluk en vort ist pilechien. D’andre daagng hek 
de rest opvoert. 
‘k Gloof dak Martin Gaus mar op goa volgng. 
 
Akermanechien 
 
 
 

Toerist aan het woord 
 
Rijdend over de Bouwdijk ligt aan de Linde “de Boukje” 
uit Grouw. Aan boord zitten Fokje Mendel, 71 jaar en 
Gerrit de Haan, 74 jaar. Fokje heeft 2 kinderen en 2 
kleindochters van 14 en 16 jaar. Die zitten momenteel 
in Italië. Ze zijn nu met de “ Boukje” 6 weken onderweg 
en zijn Noord-West Overijssel in geweest en gaan nu 
door de Kuunder Sluus en de Tjonger via de Friese 
Meren weer terug. Ze vinden dat een hele mooie 
rustige route met een prachtige natuur. Ieder jaar 
komen ze wel een paar keer in Kuinre. Ze hebben de 
fietsen mee en zijn naar de Orchideeënhoeve geweest 
en hebben fruit gehaald bij Verhage. Verse eitjes en 
groente halen ze bij de volkstuin. Fokje heeft een hele 
mooie hobby, ze breit prachtige mouwsjaaltjes en 
sokjes voor baby's. Aan boord doet ze dat niet, ze gaat 
dan puzzelen en Friese boeken lezen. Afgelopen 
weken is er veel regen gevallen en ze heeft dus veel 
boeken kunnen lezen jammer genoeg. Ze zit ook in 
een groepje wat trekzak muziek maakt, ze hebben een 
voorstelling voor de Zonnebloem gegeven en treden 
regelmatig op in verzorgingshuizen. Dat vindt ze 
geweldig mooi om te doen.  
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman 
 

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

ZAND BLIJKT HOT 

Menigeen weet dat in de zonnige vakantielanden zand erg heet kan zijn onder de voeten, in het 
Kuinderbos blijkt zand ook hot op de nieuwe (tijdelijke) wandelroute die is geopend in het Kuinderbos 
onder de naam Zandsculptuur route. Deze route van circa tweeënhalve kilometer lang brengt u door het 
Kuinderbos langs een aantal zandsculpturen, die gemaakt zijn in kuubskisten van woudzand wat 
gewonnen is in het Schoterveld t.b.v. natuurontwikkeling. De sculpturen zijn gemaakt in het teken van 75 
jaar Noordoostpolder. In acht kisten langs de route zijn een aantal onderdelen van de geschiedenis van 
de Noordoostpolder uitgebeeld. Zo wordt u op een kunstzinnige wijze geïnformeerd over hoe dit mooie 
stukje polderlandschap mogelijk is gemaakt. Een mooie landkaart in zand, de Kuinder vissers, het 
dichten van het laatste gat in de dijk, de vondsten na de drooglegging, de greppelgravers voor de 
ontwatering, de mechanisatie, architectuur en het eiland Schokland. De route is goed begaanbaar voor 
jong en oud en tussen de sculpturen door kunt u genieten van al het moois dat het Kuinderbos u te 
bieden heeft. U komt onder andere langs het grote ven, een idyllisch plekje midden in het bos. 

De route is bereikbaar met de auto en kunt u vinden vlak naast Schoterweg 5 te Bant. Vanuit 
Emmeloord bevindt het startpunt zich aan de linkerzijde van de Schoterweg, net voor Manege 
Noordoostpolder. Bij het startpunt is er parkeergelegenheid en de route wordt gemarkeerd door rode 
palen. Het startpunt is tevens het einde van de wandelroute. De wandelroute zal beschikbaar zijn zolang 
de sculpturen de weersomstandigheden weten te doorstaan. 

Activiteiten komende periode 
17 september   Oefenman marathon met paarden aan de Schoterweg 
14 oktober   Kachelhoutdag, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
3 en 4 november  Halloween griezeltochten 
9 december   Kerstbomenverkoop 
16 december   Mystieke Kerst 

Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Op dinsdag 19 september 2017 beginnen wij weer !!! 

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. 
Momenteel hebben wij 16 leden en zijn op zoek naar uitbreiding. 
Bent u op zoek naar een leuke hobby, dan kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie,  
t.a.v. Bert Koopmans, e-mail: bert-grietje@kpnmail.nl 
Tel:    06 - 22415661 
         Het Bestuur. 

 

 

Biljartvereniging  “de Botter”  Kuinre 

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
mailto:bert-grietje@kpnmail.nl
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Familieberichten 

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen 

persoonlijk te bedanken voor het 

warme medeleven dat wij hebben gekregen na het 

overlijden van mijn 

Moeder/oma/ zus 

GRIETJE OOSTERKAMP 

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat 

uw aanwezigheid, de 

bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben 

gedaan en een grote steun 

voor ons zijn. 

                           Gonda, Bastiaan, Erik en familie     

 
Bericht van Trijntje Oosterkamp – Schokker, 
 
Bijna 60 jaar met veel plezier in Kuinre gewoond en 
dan plotseling moeten verhuizen naar Wolvega. 
Ik had graag nog enkele jaren op Pampus gewoond, 
maar door mijn ziekte en een val, waardoor mijn 
arm is gebroken, moest ik op 18 mei 2017 
noodgedwongen verhuizen naar verzorgingstehuis  
“Wilgenstede”  in Wolvega. 
Ik hoop natuurlijk nog regelmatig voor een bezoekje 
in Kuinre terug te keren.  
Verder wil ik iedereen bedanken voor de vele 
kaartjes, telefoontjes en reacties op mijn val en 
verhuizing. Ook heb ik al veel bezoek gehad. 
Met vriendinnen ben ik al weer een dagje wezen 
varen met de “Groene Wensboot” uit Ossenzijl, een  
mooi rondje Linde/Tjonger. 
 
Mijn adres is Steenwijkerweg 34, kamer 8, 8471 LB 
Wolvega.  
 

Beste Kuundenaren,  
 
In augustus verhuisden we naar Meppel. Daarvoor 
hebben we zes jaar onder jullie gewoond. In die tijd 
hebben we het super naar ons zin gehad. We 
voelden ons welkom, doordat mensen zo open 
stonden om een praatje te maken en iedereen 
elkaar groet. Het is altijd gezellig: in de supermarkt 
of in de speeltuin of op het schoolplein. Een 
voorbeeldje. Laatst gingen we met de auto weg. 
Terwijl we langs de tuinen in de buurt rijden, kijken 
de mensen op en groeten. Een vriendje komt naar 
ons toelopen. We stoppen even en hij maakt nog 
een praatje aan het raam, vraagt wanneer Olivia en 
Amber weer kunnen spelen in de speeltuin. Als we 
een paar uur later terug komen ziet iedereen ons 
weer terug komen. Wat fijn om al die bekende 
gezichten dan weer te zien, iedereen die in de tuin 
op kijkt, het vriendje dat blij zwaait en met ons mee 
rent, en te weten dat we weer thuis zijn. Het is alsof 
er op ons gepast wordt. We hebben dat ervaren als 
een heerlijk vertrouwd gevoel.  
Blijf zo bij elkaar betrokken en pas goed op elkaar. 
We wensen jullie veel geluk.  
 
Een hartelijke groet. Frederik, Annemieke, Olivia, 
Amber en Karel  
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In een kwartiertje de Kuunder rond 

Hoera geslaagd  

Zuyderzeecollege 

Cirsten van ’t Hul, Dorien Jonkers, Jildou Woudsma. 

 

Emelwerda College 

Jeffrey Uitbeijerse, Julian Bijkerk, Marije 

Rijpkema, Sven Jonkers, Erben Oosting, 

Arjan Vogelaar, Thomas Pit, Esmeé 

Schokker, Milou Veenstra, Mike Boerstra. 

 

Bonifatius mavo 

Annefleur Brugge, Iris Groenestege, Serra 

Postma.  

 

Groenhorst College 

Anouk Nijkamp. 

 

Van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst met jullie vervolgopleiding! 

 

 

Oude foto’s van Kuinre  

 

 

Een heel verschil tussen de 

versieringen van vroeger en 

nu met het Kuundersfeest. 

Foto’s 

gekregen van 

Karst Mulder 
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Richard op You Tube met Britt 
Richard Versluis begint in september samen met Britt Dekker een 
nieuw You Tube kanaal. Het kanaal heet Dierenpraat-TV. Het is 
voornamelijk op kinderen gericht maar voor volwassenen is het 
ook erg educatief.  
Iedere week komt er op maandag en donderdag een nieuwe 
video online. Het zal over allerlei dieren gaan, van huisdieren tot 
dieren in de Nederlandse natuur. Iedere week maken Richard en 
Britt dus allebei een video en af en toe maken ze er samen één. 
Soms met een cameraman en af en toe maken ze ook een vlog. 
Britt is meer van de honden en katten en Richard gaat zich meer 
toeleggen op exoten en andere huisdieren. 

De eerste opnamedagen gingen erg goed en waren heel gezellig. Hopelijk gaat het een succes worden 
en heeft de Kuunder straks zijn eigen Freek!!! 

 
Jarigen in Kuinre 
 

  Actie Tijn 

Wie heeft het niet meegekregen? 
 
De actie van het kleine dappere mannetje Tijn. Hij lakte voor 
Serious Request nagels voor het goede doel in het Glazen 
Huis. Tijn is jammergenoeg overleden op 6 jarige leeftijd aan 
hersenstamkanker. Maar de actie gaat door! Maar nu onder de 
noemer van Stichting Semmy, want er is nog veel onderzoek 
nodig voor deze ziekte die heel veel kinderen treft. Kapsalon 
Rosa doet mee met de actie van Alcina. Door de verkoop van 
Hyaluron Handfluid (handcreme) te verkopen voor €5,95. Daar 
gaat €3,50 van naar het goede doel. 
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Werk in uitvoering .....Fysiomeer-Annemarie in Blankenham 
 

Deze naam van de fysiotherapie praktijk van Annemarie te Raa is met reden gekozen 
omdat het woord meer meerdere betekenissen heeft. Een fysiomeer is een groep 
spiercellen bij elkaar, een aantal fysiomeren is een spierbundel. Het woord meer verwijst 

naar het Ketelmeer, de plaats waar Annemarie en haar gezin een akkerbouwbedrijf hadden. Meer staat 
ook voor het veelzijdigheid van menselijk functioneren; dat is veel meer dan fysiek alleen. Het wordt door 
meerdere aspecten bepaald, bijvoorbeeld: werk, lichamelijk en mentale belasting en welbevinden. 
 
Annemarie te Raa woont sinds 2009 met haar man in 
Blankenham. Het gezin te Raa heeft 2 kinderen. Een 
dochter, gehuwd, 2 kinderen van 5 en 3 jaar. Zij is 
werkzaam als arts in het UMC Utrecht  en heeft bijna 
haar internist specialisatie afgerond. Hun zoon is 
werkzaam in de duurzame energie. Werkt bij de Biomass 
Technogology Group. Ontwikkelt en haalt energie uit 
biologische producten.  
 
Sinds 1979 is Annemarie afgestudeerd fysiotherapeute. 
Naast het akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, is zij 
altijd medewerker geweest in een fysiotherapie praktijk in 
Emmeloord. Deze praktijk was van een fysiotherapeuten-
echtpaar, dat in 2015 met pensioen ging en zodoende 
deze praktijk ophield te bestaan. Dat was voor Annemarie een reden om voor zichzelf een praktijk te 
beginnen in Blankenham. Er was ruimte genoeg in de woning, en na enkele bouwkundige aanpassingen 
heeft zij een mooie, functionele en professionele praktijkruimte. Sinds 2015 heeft Annemarie een 
fysiotherapiepraktijk. Haar cliënten komen uit Kuinre, Blankenham, Emmeloord en de regio. 
 
Haar therapie is gericht op het gehele bewegingsapparaat van de mens: spieren, bindweefsel en 
gewrichten. De klachten waarmee men terecht kan betreft o.a. hoofd, nek, schouder, arm, 
sportblessures, spierscheur, knie, enkel, rug en herstel na een botbreuk. 
 
Bij het eerste consult inventariseert Annemarie uitgebreid de hulpvraag en het doel van de cliënt.  Ze 
kijkt naar de mogelijkheden en de beperkingen. Waarbij het accent ligt bij de mogelijkheden. Door een 
combinatie van massage lichte “insteloefeningen” en manuele therapie hoopt zij en de cliënt tot een 
goed resultaat te komen. 
 
In samenspraak met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Gekeken wordt wat er fysiek en 
mentaal bij de cliënt en zijn hulpvraag past. Door een combinatie van massage en oefeningen  krijgt het 
lichaam de mogelijkheid te herstellen. Gaat het fysiek beter dan heeft dit een positief effect op je 
algehele welzijn. Lichamelijke klachten worden vaak veroorzaakt door overbelasting, te vaak en te lang 
dezelfde houding aannemen, na botbreuken, spierblessures van het sporten.   
 
Zij maakt vaak gebruik van verschillende massagetechnieken, afhankelijk van het doel wat ze wil 
bereiken (betere doorbloeding, minder pijn, soepeler weefsel). 
Zij beheerst speciale massagetechnieken o.a. de “triggerpoint” massage. Deze is er op gericht  het 
spierweefsel zodanig te prikkelen dat er balans komt in het goed functioneren van het weefsel.  
Annemarie zoekt naar knopen in het lichaam. Een zogenaamde “triggerpoint”, deze knopen bevinden 
zich in het weefsel. Deze knopen bevinden zich dicht bij de pijn in het lichaam, maar kunnen ook op 
andere plaatsen pijn veroorzaken. Door druk uit te oefenen op deze punten kunnen de klachten 
verholpen worden.   
 
Vaak is er een disbalans van overbelaste en onderbelaste spieren, problemen met bindweefsel en 
gewrichten. Fysieke klachten zijn meestal voelbaar op een bepaalde plek in lichaam, maar kunnen ook 
van invloed zijn op meerdere plaatsen. Bijvoorbeeld, voel je pijn in de rug; dan heeft deze pijn invloed op 
je houding en beweging. Dat kan weer leiden door klachten en verstoorde functie op  andere plaatsen in 
het lichaam. 
 
  

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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Men kan preventief bij de praktijk terecht. Als 
je vindt dat het bewegingsapparaat 
onderhoud kan gebruiken. Met 
massagetechnieken  kan spier- en 
bindweefsel soepeler gemaakt worden en 
zullen de lichaamsbewegingen 
veerkrachtiger worden. Dit heeft fysiek en 
mentaal een gunstig effect.  
 
Annemarie werkt niet met groepen. Eén op 
één behandeling geeft meer ontspanning en 
rust. Rust geeft een betere doorbloeding aan 
gespannen spieren. 
 
Annemarie heeft geen afspraken bij de 
zorgverzekering. Je krijgt een factuur van 
Annemarie. Deze kan je bij je 
zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van je polis, wordt de factuur vergoed. Je kunt bij haar terecht met 
of zonder verwijzing van de huisarts.  
 
Voor de mogelijkheden en informatie kunt u haar website bezoeken of vrijblijvend informeren.  
www.fysiomeer-annemarie.nl   
 
 

U I T N O D I G I N G 
 
 
Hallo allemaal, 
 
In 't Kuunders Kwartiertje van juni 2017 heeft een artikel over ons werk in Peru gestaan. 
Eind oktober gaan wij weer voor 5 maanden naar Peru. Om jullie daar wat meer over te vertellen hebben 
we bedacht iets te organiseren. 
  
Op 7 oktober houd ik een lezing over ons werk in Peru bij Jetty en Eise van der Vegt aan de 
Wyberbuurseweg 1 in Kuinre. Verder wordt er een workshop  gehouden waar een herfststuk gemaakt 
kan worden. Ook is er een verkoop van spulletjes.  
 
Tussen de middag kan er gebruik worden gemaakt van een lunch, bestaande uit 2 broodjes met 
Peruaanse kippensoep. Het is voor ons van belang om te weten hoeveel mensen er gebruik willen 
maken van deze lunch. Graag voor 15 september aanmelden via jan.len@tele2.nl. 
  
De dag begint om 10.00 uur. Om 11.00 uur en om 14.00 uur geven we een presentatie over ons project 
Henuki in Peru. De toegang is gratis, alleen voor de lunch vragen wij een bijdrage van 7,50 p.p. 
 
Wij hopen jullie te zien op 7 oktober!         
 

Vriendelijke groeten, 
 
Jan en Len 
 
 
Foto: 

A 2,  een ge 

Aan de Lindedijk 2,  een gezellige 

pauzeplek voor passanten. 

Tevens verkoop van allerhande 

spullen en jam.allerhandn en jam. 

http://www.fysiomeer-annemarie.nl/
mailto:jan.len@tele2.nl
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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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Oprichting Vereniging Vrouwen van Kuinre 

 

 

Zoals bij velen waarschijnlijk al bekend, wordt de afdeling Vrouwen van Nu Kuinre per eind 2017 

opgeheven. Wij gaan door als de vereniging Vrouwen van Kuinre.          

Op 5 mei 2017 is de oprichtingsakte bij de notaris ondertekend.                                                                                

 

 

Dinsdag 13 juni werd de jaarlijkse fietstocht 

gehouden. Dit jaar fietsten we eerst naar De 

Driesprong in Langelille om koffie te drinken, 

toen richting Lemmer voor de lunch en via 

Echtenerbrug fietsten we weer terug. Het was 

een hele gezellige dag met prachtig weer! 

 

 

 

Agenda: 

14 september  Lezing over poëziealbums door mevrouw Westendiep-Niemeijer 
26 september   Het jaarlijkse reisje; de bestemming is nog een verrassing! 
12 oktober  De heer Louwsma uit Stiens vertelt over “het weer”.  

De bijeenkomsten zijn in het dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre. 

Kom gerust eens langs! 

 

Activiteiten Comité Welzijn en Ouderen Kuinre-Blankenham 
 
Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham 
 
Wij starten weer met onze activiteiten in het nieuwe seizoen 2017- 2018 
Met de volgende datums. 
 
Gymnastiek:     donderdag 7 september om 13.15 uur. 
Zitgymnastiek:    donderdag 7 september om 14.15 uur. 
Soos:     woensdag 4 oktober om 14.00 uur (om de 14 dagen). 
Koersbal:    woensdag 11 oktober  om 14.00 uur (om de 14 dagen). 
Gezamenlijk eten:   vrijdag 17 november om 16.00 uur. 
Kerstavond:    vrijdag 22 december om 18.00 uur. 
Nieuwjaarsbijeenkomst:  vrijdag 5 januari om 14.00 uur. 
Stamppot eten:  vrijdag 23 februari om 14.00 uur. 
Reisje:    mei 2018. 
 
Een sportief en gezellig seizoen toegewenst.  
 
Comité Welzijn en Ouderen. 
Secretaris K.Cats 
k.cats@planet.nl 
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Kerken in Kuinre 
R.K. St. Nicolaaskerk 
Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre 
 
Coördinator/koster: 
Agatha Cats 
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre 
0527-231679 
 
Pastor: 
Pastor J. Scholten 
 
Info: www.christoffelsteenwijkerland.nl 
 

 
Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond  19.00 uur 
  
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 
 3 september Ds. R. v.d. Hucht Tentdienst 11.00 uur 
10 september Mevr. H. Kramer-de Jong  11.00 uur 
17 september Ds. R. v.d. Hucht Startzondag 10.00 uur 
24 september Ds. J. Vonk Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
 1 oktober Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 8 oktober Ds. A.P. Oosting  9.30 uur 
 15 oktober Ds. R. v.d. Hucht Viering Heilig Avondmaal 9.30 uur 
 22 oktober Ds. E. van Veen Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 29 oktober Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 
 1 november Ds. R. v.d. Hucht Dankdag 19.30 uur 
 5 november Ds. K. de. Lange  11.00 uur 
12 november Ds. D.J. Lagerweij Gezinsdienst in Kuinre 10.00 uur 
19 november Ds. R. v.d. Hucht  11.00 uur 
26 november Ds. R. v.d. Hucht Laatste zondag kerkelijk jaar 11.00 uur 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te ontmoeten. Op 
zondag 22 oktober en 26 november 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! 
 
3 september tentdienst 
Het Kuunders feest wordt afgesloten met een kerkdienst in de feesttent op het 
Waagplein op zondag 3 september. De dienst begint om 11.00 uur.  
Thema van deze feestelijke dienst is: Tijd voor feest! Muzikale medewerking wordt verleend door het 
koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve. Deze dienst is voorbereid door de commissie oecumenische diensten. 
Na de dienst wordt u een kopje koffie aangeboden door de Feeststichting Kuinre. 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
mailto:rvdhucht@kpnmail.nl
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17 september startzondag 
Op zondag 17 september hebben we een startzondag. Een zondag waar we met z’n allen het kerkelijk 
seizoen gaan starten. Wij sluiten aan bij het landelijk thema ‘kerkproeverij’. Vanaf 9.15 uur starten we 
met koffie/thee en limonade met een proeverij. De verschillende groepen binnen de gemeente zullen u 
iets laten proeven van hun activiteiten. Om 10.00 uur starten we met de dienst. Koor Jubilee verleent 
hun medewerking. Komt u ook? 
 
Gemeenteavond 12 oktober 
Alvast voor in de agenda! Op donderdag 12 oktober is de gemeenteavond. Een belangrijke avond voor 
alle gemeenteleden. Andere jaren werd dit gehouden na de dienst van Dankdag voor Gewas en Arbeid. 
Maar omdat er veel agendapunten zijn, houden we de gemeenteavond op een andere avond. 
 
12 november gezinsdienst 
Op zondag 12 november is er een gezinsdienst in Kuinre. Aanvang 10.00 uur. Medewerking wordt 
verleend door Ds. D.J. Lagerweij uit Blokzijl en Singers of the Light uit Zwartsluis o.l.v. Jan Bode, 
organist is Peter Weijs. Komt u ook?  
 
Zondagsschool 
De zondagsschool begint weer op 17 september dus gelijk met de startzondag. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 hebben geprobeerd om zoveel mogelijk dorpsomroepers van Kuinre te onderzoeken en dat is 
redelijk gelukt. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de huisvlijt van de vrouwen in vroegere 
tijden. Annie Goed uit Marknesse zal de kerkzaal inrichten met de door haar gemaakte handwerken. De 
Historische Vereniging IJsselham is ook aanwezig met materialen van o.a. dorpsomroepers. 
Om aan te sluiten bij het landelijk thema (kerk)proeverij, is er ook gelegenheid, tegen een geringe 
bijdrage, om eten te proeven. 
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”. En het goede doel is dit jaar wederom de St. Ayuda Maya. 
 
 
 
 
 
 
  

De zondagsschool Kuinre organiseert op vrijdagmiddag 20 oktober 2017, in de 
herfstvakantie, een voorstelling met als titel Niemand is zoals jij! 
Deze voorstelling is gebaseerd op een prentenboek van Max Lucado. De verhalen- 
vertellers laten de kinderen meeleven met de avonturen van Wout, Eli, Lucia en Sterre! 
Een prachtig verhaal over eigenwaarde en zelfbeeld. Deze voorstelling is geschikt voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar en voor alle kinderen in het dorp. Het is een interactieve voor- 
stelling 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? En neem 
gezellig een vriendje/neefje/vriendinnetje/nichtje mee. Wij hebben er zin in. De voorstelling begint om 
14.00 uur. 
 

Een interessante discussie 
Een dominee moest preken in Amsterdam. Omdat hij zijn auto niet kwijt kon en geen tijd meer had, 
parkeerde hij hem ergens waar dat niet mocht. Hij plaatste een briefje onder de ruitenwisser waarop 
stond: 'Ik heb de hele wijk tien keer doorgereden, maar kon nergens een parkeerplek vinden. Als ik hier 
niet parkeer, kom ik te laat. Vergeef ons onze schulden. 
'Toen hij terugkwam, zat er naast het briefje een parkeerbon met daarop een handgeschreven uitleg: 'Ik 
werk al tien jaar in deze wijk. Als ik u niet op de bon slinger, verlies ik mijn baan. Leid ons niet in 
verzoeking.'         Bron: Pepermunten, pag. 151 

 

http://www.niemandiszoalsjij.nl/
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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 Boekamp. 
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Rosa ter Heide, Marissa Pit, Mariet Elzinga, Annemijn van der Bles en 
Isan van ’t Hul. 
 
We hopen dat iedereen een lekkere zomervakantie heeft gehad en heeft genoten van het 
Kuundersfeest. Wij in elk geval wel! 
 
Voor de zomervakantie hebben we een goed geslaagde BBQ-pakketten actie gehad. Helaas was het 
niet mogelijk om de buitenwegen persoonlijk te benaderen. Dit omdat we gewoonweg te weinig 
vrijwilligers hadden. Onze welgemeende excuses hiervoor. Volgend jaar hopen we weer bij een ieder 
persoonlijk aan de deur te komen. 
 
We hebben het seizoen afgesloten met een sponsorloop op een grote stormbaan. Er is een mooi bedrag 
opgehaald door de jeugd. We willen een ieder die de kinderen hebben gesponsord en aangemoedigd 
van harte bedanken. 
 
In verband met de aanstaande bouwplannen willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund op wat 
voor een manier dan ook. 
Nu zijn we hard bezig om voor de komende periode een vervangende locatie te vinden. Om de 
activiteiten die er gepland staan door te kunnen laten gaan. 
 
Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat via verschillende media bekend maken en u natuurlijk op 
de hoogte houden van de bouw. 
 
Gezocht: nieuwe vrijwilliger of vrijwilligster die samen met Kay het jeugdbestuur van het Jeugdhonk wil 
leiden. Je kunt contact opnemen met een van de bestuursleden.  
 

Voortgang Jeugdhonk 

Met dank aan tekenaar Geert Peereboom uit Willemsoord is de vergunningaanvraag met succes 
afgerond. De gemeente heeft inmiddels de vergunning voor het nieuwe Jeugdhonk verstrekt. 
 
De financiering is nagenoeg rond met dank aan het Rabofonds, Fonds Berkoop, het Oranjefonds, het 
Provinciale Naoberschapsfonds, en stichting Zonnige Jeugd. Voorts draagt de belangeloze inzet van 
velen en de bijdrage door u allen aan de “Club van 25” bij aan de haalbaarheid van het project “nieuw 
Jeugdhonk”. Binnen enkele maanden kunt u de factuur van € 25,- verwachten. De laatste stappen om te 
komen tot uitvoering worden naar verwachting door de bouwcommissie na de bouwvak gezet. Dan kan 
de bouwcommissie nadere afspraken maken met de bouw- en installatiebedrijven.                    
 
Via ’t Kuunders Kwartiertje en Facebook houden we u op de hoogte van de voortgang tot het nieuwe 
Jeugdhonk kant en klaar is.  
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Halloween 

 

Op 3 en 4 

november 2017 

organiseert de 

Kuinderse 

Activiteiten 

Stichting weer 

de Halloween 

spooktocht. 

Terwijl iedereen 

in zijn gedachten bezig was met het dorpsfeest 

en hopelijk genoten heeft van mooi weer, is de 

KAS alweer druk bezig om ook deze keer weer 

een aantal “verrassingen” te bedenken.  

De kaartverkoop is woensdag 11 oktober 2017 tussen 19.00 en 20.00 uur bij de café restaurant “de 

Wipkip”. Kaarten moeten persoonlijk worden opgehaald en betaald. Zoals de laatste jaren steeds het 

geval, was ook vorig jaar de Halloween spooktocht op beide dagen vlug uitverkocht. Dus wees er snel bij 

want op is op. 

Per groep kunnen 8 personen meelopen en deelnemers onder de 14 jaar kunnen alleen meedoen als er  

minimaal 1 volwassene van 18 jaar of ouder bij aanwezig is.  

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

Op 16 december 2017 zal de Kuinderse Activiteiten Stichting, ondersteund door Staatsbosbeheer voor 

belangstellenden wederom een ruim 1 km mystiek verlicht parcours uitzetten. Langs diverse optredens 

van muziek en verschillende soorten creatieve acts kunt u deze bijzondere ambiance ervaren in een 

unieke omgeving.  

De K.A.S. is druk bezig met de organisatie en inmiddels hebben we twee nieuwe koren kunnen 

contracteren die nog niet eerder zijn geweest. De organisatie zorgt voor een mooie kerststal en de 

eerste 350 kinderen krijgen een gratis verlichte kerstmuts en uiteraard zal ook de kerstman niet 

ontbreken.  

Onderweg komt u op het grote veld bij de Burcht waar twee koren om en om optreden, hier is tevens 

een verzorgingspost met koffie, glühwein en warme snacks voor de inwendige mens. Na het hoofdveld 

kunt u terugwandelen naar uw voertuig op de parkeerplaats langs een mystiek verlichte route. Net als de 

laatste editie zal er geen muziek meer langs het laatste deel van het parcours te vinden zijn. 

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

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

Harco Bergman 06-54957406. 

Tussen 18.00 uur en 19.15 uur kan er gestart worden vanaf de grote 

parkeerplaats aan de Hopweg, nabij Kuinre. Er wordt een kleine 

toegangsprijs gevraagd door de organisatie. 

Bij slechte weersvoorspellingen is op 13 december 2017 het definitieve 

doorgaan van de Mystieke kerstwandeltocht ook op te vinden op de 

Facebook pagina van KAS Kuinre.  
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Hier kan uw advertentie staan. 
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Stichting Kuinre In Promotie (SKIP) 

Stichting Kuinre In Promotie (SKIP) beheert de laatste originele Kuunderse Punter, de KU11. Het schip 
dat uit 1912! stamt, is oorspronkelijk gebouwd door de scheepswerf van Wolter Huisman aan de 
Ronduite. Bestemd voor de visvangst op de Zuiderzee en deel uitmakend van de vissersvloot van 
Kuinre. Een uniek schip met een unieke historie. Maar ook een echt oud houten schip dat het nodige 
onderhoud vraagt.  Een voorbeeld daarvan treft u in de volgende passage van het scheepsjournaal: 
“Meestertimmerman Henk, 10 juni 2017. Gewapend met lijm, kwast, kurk en schaar ben ik 
vanmorgen naar de punter getogen om te zien of er nog wat te stelpen viel. Dat viel nog niet mee, 
want de oude dame laat zich niet graag beroeren en zeker niet van binnenuit. Toch, ondanks de 
weerstand, voorzijde aan bakboord zo goed en zo kwaad als mogelijk gebreeuwd. Weinig, maar 
alle beetjes helpen. Achterschip is droog, zolang het schip netjes aan de steiger ligt.. Maar naar 
verluidt, gutst het naar binnen zo gauw madam onder de last van mensenvlees wordt gedwongen 
het ruime sop te kiezen! Heb daar geen oorzaak voor kunnen vinden. Ook de buitenkant boven de 
waterlijn ziet er tamelijk goed dicht gemasseerd uit voor zover waarneembaar”.   

U leest het, een oud schip heeft liefde en aandacht nodig. En dat krijgt ze. SKIP is trots dit Kuinders 
cultureel erfgoed in beheer te hebben. De KU11 is een varend monument en een levende herinnering 
aan de tijd dat Kuinre aan zee lag! Om de KU11 ook voor de toekomst te behouden, ondergaat ze 
komende winter een flinke renovatie. 

 
U kunt aan het behoud van dit unieke schip een bijdrage leveren. Hoe? Door mee te varen! Elke 
zaterdagmiddag vaart/zeilt de KU11 een route door de Weerribben. Ze vertrekt om 13:30 uur vanaf het 
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. U kunt zich daar aanmelden of via www.kuinre.nl.  
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Nieuws V.V. Kuinre 
 

Vanaf het seizoen 2017/2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. 
Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app gaan. Voor 
meer informatie vraag de secretaris van de club (Klaas Snijder) vvkuinre.secretaris@hotmail.com.  
 
De teams die aankomend seizoen de clubkleuren van VV Kuinre verdedigen: 
Kuinre 1, Kuinre 2, Kuinre 3, Kuinre 35+, Kuinre dames 1, Kuinre JO17, Kuinre JO15, Kuinre JO10, 
Kuinre JO9, Kuinre JO7, Kuinre dames 2 (7 tegen 7). 
Een vereniging heeft zonder vrijwilligers geen bestaansrecht, dat is algemeen bekend. Ook bij VV Kuinre 
is dat niet anders. 
 
Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat er getraind kan worden, wedstrijden kunnen worden 
gespeeld, dat er wat gegeten en gedronken kan worden in de kantine, dat kleedkamers netjes schoon 
zijn, ga zo maar door.... Denk bijvoorbeeld aan de trainers, leiders, coördinatoren, scheidsrechters, 
commissieleden, kantinemedewerkers en al diegene die we nu niet genoemd hebben maar wel degelijk 
een enorm belangrijke functie vervullen voor onze mooie club in hun eigen vrije tijd! 
 
Echter zijn we nog steeds opzoek naar mensen die het team van vrijwilligers komen versterken.  
Wilt u wat extra doen voor de vereniging? Meld u dan aan bij Klaas Snijder 
(vvkuinre.secretaris@hotmail.com) of laat een berichtje achter in de commissiekamer. 
 
Tijdens de jaarvergadering hebben wij Hans Bouma en Tonny Uitbeyerse bedankt voor hun diensten als 
bestuursleden. Hiervoor hebben zij een presentje ontvangen. Wij willen ze nogmaals bedanken. 
 
 
  

  
  

              Foto: Heidi Veenstra 

mailto:vvkuinre.secretaris@hotmail.com
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VRAAG OVER DE OUDE HAVEN VAN DE KUUNDER 
 

Het gaat om de kleur van de hokken op de aanlegsteiger van de Oude Haven. 
Ik ben bezig met een schilderij dat de situatie probeert weer te geven zoals die was voor de 
Noordoostpolder het verdoezelde. Een Kuunder punter speelt een rol. 
Bronnen zijn ook oude zwart-wit foto’s. Mij is niet duidelijk wat de oorspronkelijke kleur de hokken 
hadden. Sinds ik in de polder kwam was het afwisselend grijs, wit, vervallen en nu pure houtkleur. 
Op één foto waarbij de stoomboot van ooit uitvaart (NIET invaart) lijkt het aan de zijkant wit (zie folder 
van SB). Nu heb ik ze wit, maar ik wil het aanpassen hoe het in de stoomboot en zeilboten tijd was. Met 
afbeeldingen toon ik aan wat ik heb gevonden. Alleen dat is al plezierig snuffelwerk. 
 
Dirk Meijers 
Lid van De Verbeelding NOP 
 

 

In bewerking 

 

             

1.Zou ik kiezen                                         2. Oudste afbeelding 
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 Situatie 
1865 
 
De 
volgende 
afbeelding 
is een 
bewerkte 
kaart van 
Google-
maps. 
Sporen zijn 
zichtbaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



                               41 
 

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 1888-3 
 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 19/2 (juni 2011). 

Een vervolg over het Dagboek van Cip van de Bult uit Kuinre. Vorige keer is er geschreven tot en met 
juni 1888. De informatie van zijn periode in Maassluis is niet relevant voor ons gebied. Vandaar dat er 
deze keer samenvattingen zijn geschreven over zijn wederwaardigheden aldaar. De dagen dat er 
contact was met de mensen in Kuinre/Slijkenburg zijn voluit weergegeven. 
[Wederom tussen vierkante haken verduidelijkingen van de redactie.] 

Juli 1888 
Cip houdt zich in juli bezig met het bouwen van een nieuwe sluis. Hij onderzoekt wie wat krijgt 
aanbesteed, waar de materialen vandaan komen en onderhoudt contacten met de ingenieur. Verder 
heeft Cip veel administratieve bezigheden. Halverwege juli moet hij naar Rozenburg-Oostpunt om 
toezicht te houden op een steenbestorting voor een dukdalf en het opmeten van de schepen waarmee 
de steen is aangevoerd. De zeiltochtjes met een rijksvaartuig naar die dukdalven zijn wel aardig met het 
oog op de declaratie die hij daarvoor kan indienen. De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk schrijf- 
en tekenwerk. Alvorens met de eigenlijke tekeningen te beginnen, heeft hij eerst de vaargeul figuurmatig 
voorgesteld en de rivier- en peilkaarten bijgewerkt. 
Augustus 1888 
Cip krijgt twee studenten van de Polytechnische School [Delft]. Een van deze twee studenten heeft een 
kamer gehuurd onder die van Cip. Sinds enige tijd wordt de kamer achter Cip bewoond door een 
apothekersbediende uit Breda. 
 
Uit het dagboek, 4 augustus 
Als buren zoogenaamd hebben wij vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt; geregeld brengen wij 

elkander over en weer een bezoek. De vorige Zondag zijn wij samen naar Delft gewandeld; de terugreis 

hebben wij per omnibus gemaakt. 

Uit het dagboek, 13-18 augustus 
Toezicht gehouden op werken aan de Oostpunt van Rozenburg. 
Aangevoerd aldaar 224 m3 puin en 2000 perkoenpalen; verder werd 340 m2 steenbezetting gemaakt. 
Heden sprak ik iemand uit Kuinre namelijk de zoon van de Wed. Dragt; deze persoon vaart op een Urker 
visschers-schuit genaamd  U.K. 177. Om reden dat zijn baas het bedrijf op de Noordzee uitoefent wordt 
de haven van Maassluis dikwijls door hen bezocht, hetzij bij storm of ook gedurende de Zondag.  
[perkoenpaal: geschilde stam van den of eik, lang 120-160 cm, omtrek 30 cm.] 
 
September 1888 
Uit het dagboek, 2 september 
Heden ben ik naar Amsterdam geweest, voldoende aan een verzoek van Roelof van Koersveld. Wegens 
het regenachtig weder heb ik mijn bezoek slechts kort gemaakt; aldaar aangekomen om 10u10’ ben ik 
4u3’ weder vertrokken. Met de boot vertrekkende 6u30’ uit Rotterdam kwam ik ruim 8 uur te Maassluis 
aan. 
De bestektekeningen zijn gereed, Cip moet nu een peilkaart vervaardigen. Hij is belast met het toezicht 

houden op diverse bouwwerken. 

Uit het dagboek, 30 september 
Vandaag was ik door R. van Koersveld verzocht naar Amsterdam te komen, een en ander was bij mijn 
vorig bezoek afgesproken; met het oog op de drukte en het vroegtijdig vertrekken van de Maassluissche 
boot uit Rotterdam heb ik aan het verzoek niet voldaan. Daar ik plan had een stukje land van wijlen 
Tante Geertrui te koopen, waarvan ik opdracht had gedaan aan E. Peereboom, kon ik niet slagen 
wegens de samenvoeging van al de perceelen. Hedenmorgen ontving ik een brief van E. Peereboom 
waarin mij werd medegedeeld, dat hij nog ƒ10,- met het verhoogen had verdiend. 
 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Oktober 1888 
In oktober gaat Cip toezicht houden op het baggerwerk in de Koningshaven te Rotterdam. Hij krijgt daar 
tijdelijk een ark ter beschikking, voorzien van het nodige meubilair. Er is een kok aangesteld die tevens 
dienst moest doen als roeier. De kok/roeier kreeg een weekgeld van ƒ 10.- 
Op 15 oktober heeft R. van Koersveld uit Amsterdam hem een bezoek gebracht, ’s avonds om 21.00 uur 

is die weer vertrokken. 

November 1888 
Op 1 november is het Allerheiligen. De Heilige Missen bijgewoond in de Kerk op het Stieltjesplein. 

[Voormalige kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum.]  

Uit het dagboek, 17 november 
Heden is de herdenking van Nêêrlands 75 jarige onafhankelijkheid te dezer stede [Rotterdam, daar lag 
de ark] feestelijk herdacht. Allerwegen zijn eerepoorten en bogen opgericht, in de voornaamste straten 
zijn op onderlingen afstand van een paar meters palen in den grond gezet omwonden met groen; deze 
palen zijn aan elkaar verbonden door een keten van groen, doorvlochten met oranje linten, enz. Dit 
laatste gaf met de uitgestoken vlaggen aan een en ander een recht feestelijk aanzien.  
De prachtige optocht die in de Rosestraat zich samenstelde en vandaar de stad intrekkende, tevens 
onmiddellijk de ark moest passeren, was zeker een van de merkwaardigste nummers van het 
feestprogramma. De illuminatie was eveneens prachtig, jammer dat de harde wind gepaard met hevige 
stortregens een menigte lichten uitdoofde. 
Bijna aan elk huis zag men een verlichte W met de jaartallen 1813-1888. Het mooiste gedeelte van de 
illuminatie dat ik gezien heb, was aangebracht aan  en op de brug bij de Korte Hoogstraat. Tegen een 
uur of 9 werd het weer iets beter, duizenden menschen waren toen op de been. Om 10 uur werd een 
schitterend vuurwerk afgestoken; tot dien tijd werd op verschillende pleinen een muziekuitvoering 
gegeven, in opzettelijk voor dat doel gebouwde muziektenten. 
 
Uit het dagboek, 18 november 
Roelof van Koersveld is heden met Veronica Peereboom te Kuinre getrouwd. 
[Cip was een jaar ouder dan Roelof, de jongste broer van zijn stiefmoeder. Roelof = Rudoph/Rodulphus 

van Koersveld, 13.03.1864-21.10.1903; gehuwd 10.11.1888 met Froukje = Fronica Peereboom, 

17.02.1862-09.06.1941] [In De Silehammer 17/4,101-106 een artikel over verlatijnste RK voornamen.] 

Uit het dagboek, 25 november 
Vanmorgen ontving ik een brief van G. Bouma meldende zijn vertrek naar IJsselham, en een van 

Kemme over de geldleening. 

December 1888 
Cip rondt zijn werkzaamheden in Rotterdam af en pakt zijn koffers in om per boot weer naar Maassluis 
te vertrekken, opnieuw bij Wed. Veltenaar in huis. 
Hij heeft de Zeer Weledel Gestrenge Heer Ingenieur verlof gevraagd om met de kerstdagen naar huis te 
gaan. Verlof werd toegestaan maar omdat zijn beide collega’s met deze dagen uitgaan, werd Cip 
voorgesteld de reis na Kerstmis te ondernemen. Dit voorstel neemt hij voorlopig aan. 
 
Uit het dagboek, 8 december 
Hedenmorgen ontving ik een postpakket van huis, inhoudende twee letters, zijnde de eersten van mijn 
naam en bovendien nog twee bloedworsten. 
 
Bij een bezoek aan de ingenieur heeft Cip verlof gevraagd voor 10 dagen ingaande 31 december en 
eindigende 9 januari 1889. De ingenieur moet dit overleggen met de arrondissementsingenieur. Van een 
collega hoort Cip dat deze man, juist op inspectiereis langs de Waterweg, goedgunstig beschikt op zijn 
verzoek; officieel bericht moet hij nog ontvangen. 
Uit het dagboek, 22 december 
In verschillende groote plaatsen worden vergaderingen gehouden, waarop met kracht wordt 
geprotesteerd tegen de invoering van het wetboek van strafrecht in Italië waardoor de H. Vader en de 
Geestelijkheid aldaar in de beoefening van hun ambt zeer worden bemoeilijkt. Eveneens wordt op 
herstel van de wereldlijke macht van Z.H. den Paus aangedrongen, dat zoozeer met vrije uitoefening 
van de geestelijke bediening in verband staat. 
Uit het dagboek, 30 december 
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Hedenochtend 7 uur ving ik mijn reis aan van hier naar Rotterdam, waar aan de gewone verplichting van 
Mis te horen moest worden voldaan, ten 9 ure bestond hiertoe gelegenheid, in eene Kerk onmiddellijk bij 
het station.  
Om 10u15’ stapte ik op de trein en arriveerde ruim 3 uur te Peperga; toevallig bestond de gelegenheid 
vandaar naar Oldemarkt te rijden. Bij Lok ontmoette ik G. Postma, die met bruiloftsgasten uit Steenwijk 
te Oldemarkt was; daar het allicht 12 uur of later zoude worden eer hij kon vertrekken, werd mij 
voorgesteld per rijtuig een eindje weg te brengen, ’t is te begrijpen dat dit voorstel werd aangenomen. 
Op voren beschreven wijze bracht hij mij veel verder dan ik had verwacht, en wel tot J. van Ens. In deze 
herberg werd een opknappertje genomen, waarna wij afscheid namen en ik de reis naar Kuinre verder te 
voet heb afgelegd, alwaar ik precies 7 uur aankwam. Of de kinderen van Epke in hun schik waren met 
mijn thuiskomst behoeft niet gezegd te worden. 
[G. en H. Lok, omnibusdienst tussen Oldemarkt en Peperga vanaf 1884.] 

Uit het dagboek, 31 december 
Na bijwoning van de H. Mis, heb ik verschillende kennissen opgezocht.  
Hedenmiddag heb ik het in aanbouw zijnde boterfabriek bezichtigd.  
Tot sluiting van het Gouden Priesterjubilé van Z.H. den Paus is hedenavond een plechtig lof gehouden, 
waarbij ik mede tegenwoordig was. 
Hierna waren Epke en ik bij J. van Someren verzocht om een partijtje te domineeren [domino spelen], 
aan welk partijtje ook nog werd deel genomen door W. de Zwart en C. Ontijd (decoratieschilder alhier 
werkzaam in de pastorie). Tot middernacht waren we genoeglijk bezig; zodra de klok van het raadhuis 
dit uur aankondigde wenschten we elkander een gelukzalig Nieuwjaar, waarop Epke en ik huiswaarts 
keerden. 
[‘Het’ fabriek was gangbare volkstaal; Zuivelfabriek de Fakkel is gebouwd najaar 1888 en in gebruik 

genomen 19 februari 1889. In De Silehammer 15/2 t/m 15/4 is 

uitgebreid aandacht besteed aan de fabriek en directeur C. Treurniet.]   

Hiermede zijn de aanteekeningen in mijn dagboek van het jaar 1888 

geëindigd. 

         Afbeelding: boterwikkel.  

 

OPEN MONUMENTENDAG 

Thema dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui… 
De Protestantse kerk van Blankenham is op zaterdag 9 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zondag 10 september van 13.00-17.00 uur. 
In Blankenham zijn er schilderijen van Toon Willemsen, Ossenzijl en Henk Nijenhuis, Emmeloord. Foto’s 
van Cobie Reuvers, Emmeloord, en Karla Koelma, Blankenham, te bezichtigen. Ook zijn er panelen en 
beelden van de Beeldhouwclub “Skulptura”. En het goede doel is dit jaar wederom de St. Ayuda Maya. 
De Protestantse kerk van Kuinre is alleen op zaterdag 9 september geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
We proberen aan te sluiten bij het landelijke thema Boeren, burgers en buitenlui door een expositie in te 
richten over de dorps- en stadsomroepers. Daarnaast willen we aandacht besteden aan huisvlijt van 
vrouwen in vroegere tijden. Namens de Historische Vereniging IJsselham zullen we ook aanwezig zijn, 
met de nodige materialen. 
Op deze dag zijn ook de kerken van Scherpenzeel en Nijetrijne 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. 
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Slotavond volleybal  

Op maandagavond 29 mei sloot de VCK ’76 het volleybalseizoen af met de traditionele slotavond. Op  

deze prachtige zomerse avond verzamelden de heren- dames- recreatie en jeugdteams bij het MFC “de 

Botter”. Daar werd een mix van teams samengesteld. Van daar startte een puzzel-spel-fietstocht door 

het Kuinderbos. Na afloop, onder het genot van een hapje en drankje werd de algemene kennis getest. 

De teams moesten een aantal lastige quiz 

vragen oplossen. Na enkele spelrondes 

won het meest slimme team een geweldige 

hoofdprijs. De eretitel! 

Tevens werden deze avond de vrijwilligers 

van het afgelopen seizoen bedankt met een 

bloemetje. 

 

  
Het winnende team van de slotavond 

 

Het winnende team van de slotavond  
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Impressie afsluiting seizoen jeugd en beachvolleybal 
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Kuundersen over de grens 
 

Op kot in Antwerpen 

 
Mijn naam is Lynn van Ens en ik ben gevraagd een stukje voor ‘t Kuunders Kwartiertje te schrijven, 
omdat ik sinds september 2016 in Antwerpen, België studeer. Ik studeer diergeneeskunde aan de 
universiteit daar. Ik ben naar België gegaan, omdat ik me hier in Nederland in Utrecht niet kon 
inschrijven en ik toch graag de studie wilde proberen. Ik woon in Wilrijk, een district van de stad 
Antwerpen. Samen met nog twee Nederlanders en drie Belgen woon ik daar in een studentenhuis. We 
wonen ongeveer vijf minuten fietsen van de campus en ook ongeveer vijf minuten fietsen van de winkels 
dus een hele goede locatie om te wonen. De buurt is over het algemeen heel rustig en er is vlakbij het 
huis een parkje.  
 
Hoewel België zo dichtbij lijkt en ze in Vlaanderen ‘dezelfde’ taal spreken als hier in Nederland is het 
toch echt wel buitenland. Het komt vaak voor dat mijn Belgische huisgenoten mij niet begrijpen en nog 
vaker dat ik hen niet begrijp. We gebruiken heel veel verschillende woorden. Het is erg grappig om 
achter al die verschillen te komen en we hebben regelmatig discussies over wat nou goed is. Hagelslag 
noemen ze bijvoorbeeld muizenstrontjes, een wasbak is een pompbak, een hor heet een vliegennet, een 
sinaasappel is een appelsien, een ui heet ajuin, opa is bompa en op kamers gaan heet op kot gaan. 
Verder worden woorden als evident, ambetant en goesting veel gebruikt, woorden waar ik erg aan moest 
wennen en die ik nog steeds een beetje raar vind. Verder is de zinsopbouw soms een beetje apart zoals 
‘hebben we gezien gehad’ in plaats van ‘zoals we gezien hebben’ en gebruiken de professoren vaak een 
ander lidwoord dan in Nederland zoals de moment in plaats van het moment.  
 
Dan is er nog een ander groot verschil met Nederland, namelijk het openbaar vervoer. In de bussen 
hangen geen borden waarop aangegeven wordt wat de volgende halte is en het wordt ook niet 
omgeroepen. Als je dus niet bekend bent in Antwerpen en je geen internet op je telefoon hebt, heb je 
dus geen idee wanneer je eruit moet.  
 
De studie zelf is heel leuk, maar wel veel en moeilijk. Drie van mijn huisgenoten studeren ook 
diergeneeskunde dus dat is erg prettig. We zijn alle vier eerstejaars en nieuw op de universiteit wat leuk 
en fijn is, omdat we niet alles alleen hoeven uit te zoeken. Anders dan in Nederland hebben we maar 
twee keer per jaar examen van alle vakken die we dat halve jaar behandeld hebben. Het centrum van 
Antwerpen is heel mooi met veel oude gebouwen. Het is ongeveer 25 minuten met de bus naar het 
centrum vanaf het huis waar ik woon dus heel vaak kom ik er niet. In het huis is het altijd heel gezellig 
met mijn huisgenoten en het afgelopen jaar heb ik het erg naar mijn zin gehad in Antwerpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik (links met twee huisgenoten)  Park vlakbij het huis 
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Brandweer 
 
Het brand weer! 

Ook in de vakantietijd gaat de brandweer gewoon door, met een beetje passen en meten hebben we 

ook deze zomer genoeg bezetting. Marko Westenbrink is druk met de opleiding voor bevelvoerder bezig 

en schiet al lekker op. Op oefeningen draaien we daarom vaak scenario’s die Marko voor zijn opleiding 

moet aftekenen.  

 

 

 

 

 

 

We hebben ook een aantal uitrukken gehad. Zo waren er een aantal kippen wat oververhit en hebben 

we de temperatuur in de stal naar beneden gebracht door het dak te koelen met water. 

Ook hadden we nog een gevalletje stormschade zonder storm. Een vrachtwagen had in het Vijverpark 

een grote tak van een boom afgereden. 

Dit jaar was de eerste editie van de Pioneerrun in het Kuinderbos. Circa 250 deelnemers liepen het 

parcours van 3 of 6 kilometer en kwamen onderweg tientallen obstakels tegen waaronder brandweer 

Kuinre. 

                

 

     

 

     

 

 

  

 

 

Voor de rest was het afgelopen 

periode vrij rustig.  

Groeten Brandweer Kuinre 
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Kenteken overschrijven in Kuinre 
 
Kentekenloket: overschrijven bij het autobedrijf. 
Op 1 oktober is het Kentekenloket gestart. Particulieren kunnen nu bij zo’n 500 RDW-erkende 
autobedrijven in Nederland een kenteken overschrijven, met alle voordelen van dien. Voorheen 
kon dat alleen bij postagentschappen. De Kentekenloketten zijn verspreid over het hele land, 
maar de dichtstbijzijnde is Autobedrijf Minnaard. 
Een autobedrijf is een logische plek voor het overschrijven van een kenteken. Alle technische kennis 
over auto’s is ter plekke aanwezig. Zo kan de koper er meteen een gratis kilometercheck laten doen, om 
er zeker van te zijn dat het aantal kilometers op de teller ook echt klopt. Ook een aankoopkeuring of een 
bandencheck is snel geregeld. En een RDW-erkend autobedrijf is geheel neutraal, zodat er voor de 
koper én de verkoper extra zekerheid ontstaat. 
Dezelfde regels 
Voor het overschrijven bij het Kentekenloket gelden dezelfde regels als voor postagentschappen. Die 
heeft de RDW bepaald. De verkoper heeft het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode nodig. De 
koper moet minstens 18 jaar zijn en een Nederlands identiteitsbewijs hebben. De nieuwe kentekencard 
wordt uiteindelijk door de RDW opgestuurd naar de koper. Alle informatie over het Kentekenloket vindt u 
op www.kentekenloket.nl. 
Meer weten of vragen? Neem contact op met Autobedrijf Minnaard De Schans 27 8374 KD Kuinre 0527-
231731 
 

Jeugddienst Nijetrijne 
Op 10 september 2017 om 10.00 uur is er een Jeugddienst in Nijetrijne. 
Het belooft een gave ochtend te worden met Joop Gottmers als 
spreker. Joop was een gevaarlijk crimineel en drugsbaron en heeft op 
een bijzondere manier God ontmoet. Uiteindelijk is hij bekeerd. Hij heeft 
een boek geschreven over zijn leven en zijn weg met God (Knock Out) 
en hij geeft via Stichting de Goede Aarde allerlei lezingen. 
Het is een open ochtend. Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk 
(ook niet-christelijke) vrienden, klasgenoten, geïnteresseerden 
enzovoorts uitnodigt. Het wordt namelijk een inspirerende ochtend, of u 
nou christen bent of niet. Op Facebook is een event aangemaakt; nodig 
zoveel mogelijk mensen uit waarvan u denkt dat ze het leuk zouden vinden om te komen. 
 
In het kort: 
Datum: zondag 10 september 2017. Inloop: 9.30 uur Start: 10.00 uur Einde: 11.30 uur  
Locatie: Pieter Stuyvesantweg 186, Nijetrijne Na afloop is iedereen welkom om gezellig wat te drinken. 
Wij kijken uit naar de ochtend en zien u graag allemaal daar! 
 
 

Workshops buiten schilderen 

Heb je zin in een creatieve en inspirerende middag in de 
natuur? 
Gezellig met een clubje mensen een dagje schilderen is niet 
alleen leuk maar ook therapeutisch, het geeft rust en je bent 
creatief bezig. 
Je hoeft niet mooi te kunnen tekenen of schilderen om aan de 
workshop deel te kunnen nemen. Deze workshop is zowel voor 
de beginnende als de al wat gevorderde schilder. 
De volgende data zijn gepland: zondag 10 september, zaterdag 23 september. Een workshop duurt 
van 13.30 tot ca 16.30 uur. Het aantal deelnemers is maximaal 10. Je kunt ook zelf een groep 
samenstellen van minimaal 5 personen. In overleg kunnen we dan een datum en tijd bepalen. 
De kosten zijn 30 euro. Dit is inclusief alle materialen, koffie of thee, met wat lekkers hierbij. 
Bij te weinig deelnemers, of wanneer het regent of hard waait, wordt de workshop op een andere dag 
gegeven of gaat deze niet door. Dit laat ik een dag van te voren weten.  
Inschrijven kan via mijn contactpagina op mijn website www.cisie.nl.  
Geef hierbij de gewenste datum op. Cilia Sietsma e-mail: csietsma@gmail.com 
 

http://www.kentekenloket.nl/
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Nu ook Duits vuurwerk bij Warenhuis Kuinre!!!! 
 

Misschien wel wat vroeg, maar wij willen u onderstaande informatie niet onthouden!!! 
 
Naast ons reguliere vuurwerk, gaan wij dit jaar voor het eerst ook DUITS VUURWERK verkopen. 
 
Ook wij merken dat er elk jaar vele mensen naar Duitsland gaan om daar hun vuurwerk te halen. 
Mensen die slechts één eis stellen aan het vuurwerk: dat het bijna niets mag kosten. 
Om deze reden rijdt men naar Duitsland waar supermarkten de vuurwerkmarkt domineren. 
 
Wij vinden dit zonde en denken dat wij deze groep in Nederland kunnen houden. 
 
Hoe we dat voor ogen hebben? 
 
Door écht Duits vuurwerk, in een échte Duitse flyer tegen échte Duitse prijzen aan te bieden. 
 
Wij gaan u een assortiment Duits vuurwerk aanbieden van 12 verschillende artikelen. 
 
Dus bespaar u dit jaar een reis naar Duitsland en koop uw vuurwerk bij Warenhuis Kuinre.  
De verkoopperiode is dit jaar op 28, 29 en 30 december. 31 december valt op een zondag. 
 
Houd dus onze website in de gaten en ook de flyer die in december bij u in de bus valt. 
 
Ook dit jaar gaan wij weer uit van onze eigen kracht. 
 
 
 
 
 
 
  

  

              WARENHUIS KUINRE 

       HENRIC DE CRANESTRAAT 9 

     8374 KK KUINRE TEL. 0527-231390 

               www.warenhuiskuinre.nl 
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Puzzel 
 

A F F L I G E M G U L D E N D R A A K X 

P B A E A L L S U L O R A C N E D U O G 

E R G H C V F T E I L E M R A K G E D A 

T U E C N E R E T E L V E D E T T E U S 

R G U A B K L O N E G R E B N E E T S X 

U S Z V L E P E B R U G G E P Y E N I C 

E T E T T E N I O M L E F L B A R B A R 

I R E D N E S U R T E P C L R H L E F U 

D A K N O D N E S R O C I E U C R M H M 

L P A N E G R E B M I R G F G A O O O A 

A P E E L L A M T S E W E L E B C I E N 

V I E U X T E M P S O U U E R N H L G E 

A S A I N T B E R N A R D U S E E I A D 

L T H W A T O U F F E F G R A D F N A E 

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

D E K O N I N C K H E V B U G R R E D C 

U K A S T E E L S Z O L T E V E T M E N 

B A A R B A S U O S D E R A M E U A N A 

E W A W T O U T E F F U O H C A L N E L 

L I W A K I R D N E H E F F A R T S D B 

 

Achel   Duvel   La Chouffe  Trappist 
Affligem  Geuze   Leffe   Saint Bernardus  
Barbar   Gouden Carolus Lindemans  Steenbergen 
Belle Fleur  Grimbergen  Maredsous  Sraffe Hendrik 
Blanche de Namur Grisette  Moinette  Val Dieu 
Brugge  Gulden Draak  Orval   Vedett 
Brugs   Hoegaarden  Palm   Vleteren 
Brugse zot  Karmeliet  Pannepot  Vieux Temps 
Bush   Kasteel  Petrus   Watou 
Ciney   de Koninck  Rochefort  Westmalle 
Corsendonk  Kwak   Rodenbach  Zwijntje 
 
 
 
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 november 2017. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Wietske Kroes 
De oplossing was: raponsje 
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