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Colofon 
Redactieleden 
Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  0527-231466 
Astrid Versluis   06-20043087  
Jantina Pit   06-30187615 
 
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 juni, de inhoud van de krant betreft de maanden juni, 
juli en augustus. Lever uw kopij uiterlijk 15 mei 2018 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. 
 
Advertentie achterzijde dorpskrant (kleur): hoogte 270 mm en breedte 180 mm op aanvraag (indien 
beschikbaar) 
 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 
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Van de redactie…. 
 

Het komt wel eens voor dat we na, de uitgave van de dorpskrant, reacties van inzenders krijgen dat 

hun ingezonden stuk of advertentie niet is geplaatst. Dit was bij het vorige nummer van ’t Kuunders 

Kwartiertje weer aan de orde. Bij het nachecken van onze mailbox kunnen we het niet vinden terwijl 

de inzenders wel het bericht “verzonden” krijgen bij het versturen. We kunnen niet verklaren hoe dit 

kan. Het is, zowel voor de inzenders als redactie, heel spijtig want samen willen we een mooie en 

complete dorpskrant presenteren. Dat wij naar oplossingen moeten zoeken voor dit probleem is 

helder. We stellen het volgende voor; als u uw stuk heeft ingezonden, wilt u dit dan doen door de 

leesbevestiging in te stellen. Zodra wij het bericht openen, krijgt u een bevestiging dat wij uw bericht 

hebben ontvangen. Mocht het zo zijn dat u voor de deadline datum, altijd de 15e van de maand voor 

dat de krant uitkomt, geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, dan vragen we u contact op te 

nemen met één van de redactieleden. Zodat indien nodig, u uw inzending alsnog in kan sturen. We 

hopen dat dit systeem gaat werken en dit probleem verholpen kan worden.  

We zijn vijf jaar geleden gestart met de rubriek “In een kwartiertje de Kuunder rond” en “Op z’n 

Kuunders”. De praktijk wijst uit dat deze rubrieken te veel op elkaar lijken en het niet duidelijk is voor 

ons om artikelen en ingezonden stukken te verdelen over deze rubrieken. We hebben besloten om 

met ‘Op z’n Kuunders” verder te gaan. Alle nieuwtjes, foto’s, opmerkelijke zaken ed. komen voortaan 

in één rubriek. Tevens zijn we op het moment bezig met het bedenken van een nieuwe rubriek. We 

willen u als lezer vragen met ons mee te denken. Heeft u een goed idee hebben dan vernemen wij 

dat graag.  

De bouw van het nieuwe Jeugdhonk gaat voorspoedig. In december werd er gestript en gesloopt. 

Daarna gestart met de fundering en de opbouw. Het betekent dat er momenteel geen Jeugdhonk ter 

beschikking is voor de activiteiten. De bestuursvergaderingen vinden bij de bestuursleden thuis 

plaats. Voor de klaverjasavonden maakt het Jeugdhonk gebruik van de gastvrijheid van de PKN kerk 

en brandweerkazerne. Het traditionele carbid schieten werd net als andere jaren georganiseerd op 

het gebruikelijke terrein. Een tent moest enigszins bescherming bieden tegen de regen. Ondanks dat 

er hard geknald is, is Oud en Nieuw rustig verlopen. Er zijn geen vernielingen geweest wat tot 

tevredenheid stemt bij de inwoners.  

Christian Ensing is als redactielid gestopt. We bedanken Chris voor zijn inzet en de bijzondere foto’s 

die van zijn hand kwamen.  

We wensen u veel leesplezier toe. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto: Ingrid Koopmans 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Maart  

03-03-2018 Oud papier 

10-03-2018 Uitvoering Drumband Zomabe’s, aanvang 20.00 uur MFA “de Botter” 

15-03-2018 Vrouwen van Kuinre, kennismaken met yoga 

21-03-2018 Vrouwen van Kuinre, paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie 

23-03-2018 Officiële opening jeugdhonk vanaf 14.30 uur 

24-03-2018 Open huis jeugdhonk 14.00 uur tot 19.00 uur 

24-03-2018 Toneel O.K.K., aanvang 20.00 uur MFA “de Botter” 

27-03-2018 Vrouwen van Kuinre, modeshow bij kledingzaak Bonita Emmeloord 

31-03-2018 Bingo VCK’76, aanvang 20.00 uur MFA “de Botter” 

  

April  

02-04-2018 Noordoostpolder Buitendag 

05-04-2018 Voorjaarsvergadering PBK, aanvang 20.00 uur MFA “de Botter” 

14-04-2018 Oud ijzer actie 

19-04-2018 Vrouwen van Kuinre, lezing Jantien de Boer 

  

Mei  

05-05-2018 Oud papier 

06-05-2018 Autopuzzeltocht start tussen 13.30 en 14.30 uur vanaf MFA “de Botter” 

12-05-2018 Fancy Fair jeugdhonk 

23-05-2018 Jaarlijks reisje Comité Welzijn Ouderen Kuinre-Blankenham 

28-05/02-06 Collecte Cultuurfonds 

29-05/01-06 Avondvierdaagse 

  

  

  

 
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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Wist u dat……………… 
 

- Dit al weer de derde “Wist u dat….” Rubriek is 

- Deze rubriek graag gelezen wordt omdat op korte wijze informatie vanuit het Plaatselijk 

Belang verstrekt wordt 

- U hiermee ook op de hoogte blijft van lopende projecten waar het Plaatselijk Belang mee 

bezig is 

 

- Hoewel het soms voelt alsof de lente alweer pogingen doet om voelbaar te worden, het zo nu 

en dan ook echt nog koud februari weer kan zijn 

- Zittend in het zonnetje het zeer aangenaam kan zijn om buiten te zijn 

- Dieren alweer merkbaar actiever worden 

- Het Plaatselijk Belang ondanks de dagelijkse weersveranderingen actief blijft 

- Er vele contacten met de gemeente zijn over bijvoorbeeld het strooibeleid, de bladkorven, 

nieuwbouw 

 
- Werkgroep Groei met de klankbordgroep het contact hernieuwd heeft 

- Zij hopen op een vertegenwoordiging vanuit elke buurt 

- Dit helaas nog niet zo is 

- De nog niet betrokken buurten zich kunnen melden bij de leden van de werkgroep 

- Deze werkgroep samen met de klankbordgroep een nieuw dorpsplan gaat samenstellen 

- Er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van nieuwe woningbouw binnen Kuinre 

 
- Ook bij het nieuwe jeugdhonk de activiteiten nu zichtbaar worden 

- De nieuwbouw volgens planning verloopt 

- Het Jeugdhonk een opening heeft eind maart 

- Voor genodigden, dit is op 23 maart  

- Voor belangstellenden, dit is op 24 maart ‘s middags  

- U hier nog nader bericht over ontvangt, maar dat u hier al vast rekening mee kan houden 

- U natuurlijk altijd welkom bent om nog lid te worden van de club van 25. 

- Nadere informatie over deze club van 25 te verkrijgen valt bij het jeugdhonk 

 

- De AED behuizing vernieuwd worden  

-  

- Er komend jaar door gemeente aandacht besteed wordt aan de asfaltering van de Bouwdijk 

en andere wegen 

- U hier ook meer over zult horen, o.a. via Facebook, als de activiteiten van start gaan 

 

 

- Het Plaatselijk Belang subsidie heeft ontvangen voor een jeu de boules baan 



                     7 
 

- De gedachte locatie bij MFA de Botter zal zijn, maar dat ideeën welkom zijn 

 

- De vrijwilligers van Welzijn en Ouderen het koersbalkleed gekocht hebben 

- Dit koersbalkleed ook met subsidiegelden is aangeschaft 

 

- Als u ideeën heeft voor subsidie giften het secretariaat van het Plaatselijk Belang deze 

graag tijdig van u verneemt, zodat hier direct op ingespeeld kan worden als er een aanvraag 

binnenkomt. 

 

- Het glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland wordt aangelegd 

- Dit natuurlijk ook in Kuinre gaat gebeuren 

- De betrokkenen hiervan op de hoogte worden gehouden 

- Binnen de gemeente Steenwijkerland 61% van de bewoners in het buitengebied glasvezel 

willen hebben 

- Glasvezel niet een vervanging is van de huidige digitale “snelweg” binnen de bebouwde kom 

 

- Het nieuwe contract met de Superrr met de verlenging van 5 jaar betekent dat er ook meer 

diensten in Kuinre zullen worden aangeboden 

- Er helaas op dit moment nog niet veel informatie over te verstrekken is 

- U, als deze diensten ontwikkeld zijn, hierover bericht zult krijgen 

- Er te denken valt bijvoorbeeld aan een boodschappendienst, tuinonderhoud, klein onder- 

houd …….. 

- U uw nieuwe buren lid kunt maken van Plaatselijk Belang 

- 5 april de voorjaarsvergadering is en dat alle leden hiervoor  
uitgenodigd worden. 

 

- U altijd met vragen en ideeën terecht kan bij één van bestuursleden van het Plaatselijk 

Belang 

 

De bestuursleden van het Plaatselijk Belang doen u hierbij natuurlijk de hartelijk groeten. 

PBK 
******************************************************************************************* 

Stichting Kuinrese Dorpsgemeenschap. 
 
Opvolging van Roelie en Bene Ram als beheerder van MFA de Botter. 
 
Wij als KDG hebben na een sollicitatieronde de heer Jurgen Koster uit Nagele bereid gevonden om 
pachter te worden van MFA de Botter, hij start op 1 juli 2018 als beheerder van de Botter. 
Wij wensen de heer Koster veel succes. 
 
 
 
Met vriendelijke groet KDG Kuinre.  
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Oud krantenartikel van zolder…  
 

Grote voorjaarsschoonmaak in Kuinre, maar welk jaar is niet bekend. Herkent u uzelf of iemand op de 

foto en herinnert u zich deze actie nog. We stellen uw reactie op prijs. We hopen dat het verhaal 

achter dit artikel in de volgende krant toegelicht kan worden.   

 
******************************************************************************************* 
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Op z’n Kuunders 
 

Het verhaal van Batoe   

Hallo allemaal. Mijn naam is Batoe. Beetje vreemde naam? Echt 

niet. Ik ben vernoemd naar de kleinkinderen van mijn eigenaren 

Jos en Ida. Ik ben een Airdale Terrier. Op 2e kerstdag verveelde 

ik mij en wist de deur open te maken van mijn logeeradres in de 

Kuunderpolder. Ik ben de weg overgestoken en gelukkig was het 

een soort zondag en er was weinig verkeer. Ik liep naar het 

Noorden over de Sleep en kwam daar Rowan P. tegen. Die 

kwam om 6 uur net terug van het stappen en hij heeft mij achter 

een hek gezet. Hij wist niet wie ik was dus hij heeft de 

dierenambulance gebeld. Die waren 7 uur ter plaatse en omdat 

ik geen chip had, hebben ze mij meegenomen naar het kantoor 

in Meppel. Daar kwam gelukkig Jos mij weer ophalen na enkele 

uren daar gezeten te hebben. Die moest wel 35 euro betalen 

omdat er ritkosten waren gemaakt. Mijn foto staat erbij en als ik 

weer eens zin heb om te ontsnappen dan weet nu iedereen dat 

ik op het Kuinderdiep bij Jos en Ida woon. 

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

Albert Timmerman is op 15 december met wel verdiend 

pensioen gegaan. 28 jaar geleden is hij als loonwerker bij de 

toenmalige eigenaar Jelle de Haan begonnen. Toen nog als 

parttimer naast zijn melkveebedrijf. Zijn specialiteit was vooral 

het reinigen van sloten. Maar ook voor gras inkuilen, grond 

rijden, mest rijden en alle overige werkzaamheden draaide 

Albert zijn hand niet om.  

De huidige eigenaar van het loonbedrijf, Peter de Haan, dankte 

Albert voor al zijn inspanningen en is blij dat hij in noodgevallen 

nog een beroep op Albert kan doen. Peter de Haan en al zijn 

medewerkers danken voor de prettige samenwerking en 

wensen Albert een fijn en lang pensioen toe.   
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V.C.K. ‘76 
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Hej’t ok leezn? 
 
Aleman was dize week in rep en roer deur ’n wilt varkng. ’t Zow ’n groot eksemplaar weezn, ’n 
owchien, die in Oavelte rontskarelt. Op de hejde stoat alerhande lekers en ie kan er uutgebrejt in de 
ruugte vrotn. 
Nijskiereg bink op de fietse stapt en hep ales deurkruust, gien varkng te zien. ’t Beest zal ooverdag 
wel lign sloapm, ome in ’t duuster op streuptocht te goan. Now bink niet bange uutvaln, mar ome bij 
nacht oover ’n veloatn hejdevelt te fietsn…! 
Boovmdien is ‘t ok niet zonder gevaar omdat ok jaagers jacht wiln maakngn op ’t wilde varkng en zien 
moogeleke moatn. ‘k Zit werkelek woar niet op ’n skot haagel te wachtn. 
 
 

 

 
As de jaagers zonn wilt varkng neerskeutn hebm kunn ze ’t beest ’t beste mar geliek bij de slaager 
ofleevern. Die kan ’t slachtn en ’t vlejs in pakjens doen. As die vlejspakjens dan bij de voedselbanke 
wordn ofleevert hebn de meenzn mit ’n krape portemenee er ok nog wat an. 
‘k Zow zegng, koem mar op knoregies, we hebm juln op de korel en zuln juln mit eupm fezier 
ontvangng. ’t Waater loopt mij now al in de mont, mmmm… lekere snert mit wilde varkngspootjens!! 
 
Eet smakelek, 
akermanechien 

 
******************************************************************************************************************* 
Open Koor-avond van Pop in de Kop! 

 Hou je van zingen en zou je daar wat meer mee willen doen? Zing met ons mee! 
Ons koor, Pop in de Kop, zingt met veel plezier elke donderdagavond in Oldemarkt. 
Onder leiding van een enthousiaste nieuwe, jonge dirigent zingen we vooral meerstemmige 
popsongs, traditionele folksongs, of liedjes uit musicals. Zowel de wat oudere nummers als meer 
actuele.   
  
Pop in de Kop wil groeien! Zowel vrouwen als mannen zijn welkom als nieuw lid van het popkoor. Een 
muzikale achtergrond is helemaal niet nodig. Belangrijkste is dat je plezier hebt in zingen en dat je 
samen met ons wilt werken aan een leuk resultaat dat we een paar keer per jaar in eigen regio willen 
laten horen.  
Wil je meer weten? Kom op 8 maart naar de Open Koor-avond. Je kunt kijken, luisteren of 
meezingen met het koor en zo een indruk krijgen of Pop in de Kop ook wat voor jou is! 

Heb je eerder vragen, schroom niet en neem contact op met A. Wietsma 06-12948140 
 
We repeteren van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur in het Jeugdhonk Sidekick, Boterberg 
1 in Oldemarkt. 



                     13 
 

 
 

 

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. 

2de PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER OP BEZOEK IN HET KUINDERBOS 

Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub Noordoostpolder op Tweede 

Paasdag de 7e editie van de ‘Noordoostpolder Buitendag’.  

De dag vindt plaats op 2 april, in het Kuinderbos bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de 

Hopweg 21 in Bant. Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, waarbij van alles te zien en te beleven is, voor jong 

en oud. De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,- en voor volwassenen € 4,-         

Check www.buitendagnop.nl 

Ook dit jaar slaan de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun middeleeuws kampement 

op in het Kuinderbos. Waarbij zij strijden tijdens spectaculaire battles om de hand van de 

jonkvrouw.  

NIEUW NIEUW NIEUW Micropulling, heuse trekkertrek wedstrijden met mini pullers, show met 

drones en jack russel races dat wordt een waar spektakel. En natuurlijk zijn er weer de 

houthakkerswedstrijden van het Helicon en vindt er een wedstrijd hout slepen met paarden 

plaats.  

Voor de kinderen is er weer een uitgebreid programma van activiteiten. De paashaas 

huppelt rond en helpt bij het zoeken naar chocolade eieren, het timmeren van nestkastjes, het 

Kabouterpad en springen op de springkussens. Voor de grotere jeugd zijn er ook tal van 

activiteiten: de klimtoren, de ATB-route door het bos fietsen en het rijden van de hindernisbaan 

met een kleine tractor. Voor jong en oud is er de excursie met de boswachter, een tochtje maken 

in een huifkar en de demonstraties met politiehonden.  

De ‘Noordoostpolder Buitendag’ maakt duidelijk dat de natuur van Staatsbosbeheer niet alleen is 

om naar te kijken, maar vooral om in te lopen, te fietsen, te spelen en om op avontuur te gaan.  

Waarbij de Lionsclub Noordoostpolder al 8 jaar de partner is van Staatsbosbeheer in de 

organisatie van deze familiedag.  

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren. Op 150 meter afstand is een 

parkeergelegenheid voor 400 auto’s en langs het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 300 

auto’s. Van hieruit wordt u met een bolderwagen naar het festivalterrein gebracht en gehaald. Let 

op! De Hopweg ter hoogte van het Natuurkampeerterrein de Veenkuil is eenrichtingsverkeer, dus 

inrijden vanaf Kuinre.  

 

  

  

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

http://www.buitendagnop.nl/
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Van de dokter. 
 

Roken in het praktijkgebied, Spanga, Nijetrijne, Langelille, Kuinre, Blankenham, Bant, 

Ossenzijl, Scherpenzeel en Munnekeburen. 

Het aantal rokers daalt licht. Gezien alle inspanning die geleverd wordt, zijn de resultaten mager. 

Als arts heb ik het gevoel dat ik niet goed uitleg waarom mensen moeten stoppen. Het heeft 

nauwelijks effect. Nog steeds rookt dertig procent van de mensen in de praktijk. De helft van de 

afgelopen jaar overleden patiënten overleed (vroegtijdig) aan longkanker. Daarnaast overleed een 

deel aan roken gerelateerde aandoeningen. Bij elkaar 70 procent. 

ACTIE 

In de wachtkamer wordt vaak discussie gevoerd over de display die op de leestafel staat of praten 

mensen over nieuwe posters of schilderijen die er hangen. Mijn doel was mensen eens te laten 

praten over roken. Niet door posters op te hangen over anti – roken, maar door te prikkelen met een 

aantal provocerende zaken. Tweemaal hebben we langere tijd een 

schilderij opgehangen van een jongeman die rookt. We hebben een 

poster opgehangen met een foto van een kunstwerk met peuken. 

Korte tijd hebben we asbakken in de wachtkamer neergezet. Op de 

leestafel hebben we het boek “Rookvrij” neergelegd. 

Het eerste schilderij was een recent werk van Derko Laan, zelfportret 

van de schilder. De schilder rookt zelf niet. Het is een zelfportret 

waarbij de schilder een krijtje of wit potlood in zijn mond heeft. 

Het tweede schilderij is een levensgroot 

olieverfschilderij van Agatha Koers. Een 

staande jongeman met een sigaret in zijn 

hand. 

Het derde werk is van Anne-Marieke Zaal. 

Voor haar ArteZ afstudeerproject in 2017 

wilde zij proberen te verbeelden wat rokers 

per dag weggooien. Een berekening laat zien 

dat in Nederland per seconde bijna 200 

sigarettenpeuken worden weggegooid 

waarvan een groot deel op straat en elders in 

het milieu komt. In het getoonde werk 

probeert zij dat te verbeelden door de peuken die per seconde 

weggegooid worden in een grote lijst te laten zien.  

Het boek met de titel ” Rookvrij“ is een serie van portretten van ex-rokers door Rene Frese, fotograaf 

en Marieke Helmus, verslavingsarts werkzaam bij Jellinek en zij is onafhankelijk filmmaker. 

REACTIE 

Een schilderij van iemand die rookt, hoe kan de dokter dat nu ophangen? Dit was de meest gehoorde 

reactie. De mensen in de wachtkamer interpreteren dat hij rookt. Maar dat is niet zo. Tientallen keren 

heb ik uitgelegd dat deze jonge schilder zelf niet rookt. Het tweede schilderij is met wat minder 

contrast. De geportretteerde man staat geleund. Schijnbaar achteloos met een sigaret. Deze sigaret 

was geschilderd als echte sigaret maar riep veel minder reactie op. De poster met de peuken werd 

niet mooi gevonden. Na uitleg knikten de mensen, maar het leidde niet tot een nadere discussie. Het  
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boek “Rookvrij” toont op de linker pagina het verhaal van de ex-roker en op de rechterpagina een 

karakteristiek portret. Mensen in de wachtkamer bladeren erin maar bracht geen discussie op gang.  

De asbakken werden door mijn collega huisarts weggehaald. Maar het goede nieuws is dat niemand 

in de wachtkamer een sigaret had opgestoken. 

Brian Bosch 

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

Goede voornemens??? 

Als eerste zal ik mij even voorstellen. Ik ben Marieke en ben in opleiding voor doktersassistente. Ik 
loop tot eind maart/begin april stage in de huisartsenpraktijk hier in Kuinre. 

‘Alles met mate eten’ lijkt tegenwoordig het levensmotto. Maar als het aankomt op suiker en zout, kan 
het nog weleens lastig zijn om de juiste balans te vinden. Alhoewel beiden een essentiële rol spelen 
als het gaat om onze gezondheid, kunnen ze ook veel gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Om deze reden hebben wij binnen de praktijk onderzoek gedaan naar zout en suiker in voeding en in 
drinken. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik twee presentatieborden gemaakt. Ik heb bewust 
gekozen om gebruik te maken van echt zout en echte suikerklontjes. Zo wordt de hoeveelheid zout 
en suiker in eten en drinken visueel zichtbaar. Deze twee borden zijn tentoongesteld in de 
wachtkamer van de praktijk. Bij de borden staan een ook aantal weetjes over zout en suiker. We 
hopen op deze manier dat de mensen bewust worden van hun zout en suiker gebruik.    

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************  
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Nachtklaverjasmarathon 
 

Het was weer een gezellige Nachtklaverjasmarathon bij dorpshuis de Botter. 

Er waren 61 deelnemers en de hoofdprijs "een half varken" ging deze keer naar Emmeloord. Jacco 

Langelaan, die klaverjast in Kuinre bij het 

jeugdhonk, won deze prijs. Hij kreeg de prijs als 

bon en hij kan naar onze ambachtelijke slager 

André Mulder om hem in mooie stukken te laten 

verpakken. De beste Kuunderse was Luite 

Lageweg met de 7e prijs. Ruud van den Hengel 

had de eerste boom in de 200 punten, wat erg 

bedroefend is. Hij heeft het goed opgehaald met de 

volgende 9 potjes en kreeg de 11e prijs. Dit was de 

laatse keer dat Bene en Roelie deze nacht 

organiseerden. Ze stoppen er dit jaar na dik 30 jaar 

mee en hopelijk gaat de nieuwe beheerder hier 

mee door. Natuurlijk was Alie Damhuis er deze 

keer weer bij om alles in te voeren in de computer. En Joke Groenestege zorgde er samen met 

Roelie en Bene voor dat iedereen drankjes en hapjes kreeg.   

Schaatspret van weleer………….. 

 

Deelnemers elfstedentocht 1985 kregen een 

meter worst van slagerij Mulder voor hun 

prestatie. 

Van links naar rechtsboven: Gerrit Dijkman, 

Adrie Mulder, Jan Peter van Dijk, Albert 

Timmerman, Bas Hielkema, Dirk Molenberg, 

Harco van Ens, Jelte Mulder, Marrie Mulder. 

Zittend van links naar rechts: Jelte Mulder, 

Johan Woudsma, Jan Dedden, Jan Steenbeek, 

Jos Ensing.   
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Familieberichten 

DANKBETUIGING: 

Zo gewoon, 

Heel bijzonder, 

Gewoon heel bijzonder 

Er is een lege plek, het gemis is groot, 

het verlangen naar “één minuut met jou” blijft 

Hartverwarmend was het afscheid, van onze lieve, zorgzame en dappere  

moeder,oma en overgrootmoeder 

Trijntje Oosterkamp-Schokker 

het heeft ons nog maar weer eens duidelijk gemaakt, 

hoeveel ze voor menigeen heeft betekend 

gewoon heel bijzonder 

Bloemen, kaartjes, berichtjes een arm om je heen 

de vele lieve reacties op welke manier dan ook, 

tijdens haar ziekbed en na haar overlijden hebben ons diep geraakt 

De herinnering blijft, voor altijd in ons hart 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

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

Yme Kroes 

 1951-2017 

 

Na het overlijden van onze lieve, 

betrokken, zorgzame man, papa en 

trotse opa 

 

Yme Rikkinus Kroes 

 

bedanken wij iedereen voor de hartverwarmende  

aanwezigheid, bloemen, bezoek, telefoontjes en  

kaarten met warme woorden en herinneringen. 

 

Het gemis blijft maar wij kijken met een goed gevoel  

terug op de manier waarop wij afscheid hebben  

kunnen nemen. 

Het is een fijne gedachte dat hij voor velen zoveel  

heeft betekend en in herinnering voortleeft. 

 

…… de herinnering blijft …… 

 

Marijke 

Erik en Hiltje 

Youri, Mika, Julia 

Mathilde en Hendrik 

Lieke, Irma, Tim 
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Familieberichten 

 

 

 

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

 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle kaartjes, bloemen, telefoontjes en andere belangstelling 

tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis in Heerenveen, Leeuwarden en nu weer thuis.  

Zwaan Versluis Fledderus en familie 

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

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele attenties in welke vorm dan ook, die wij hebben 
ontvangen bij ons 40-jarig huwelijksfeest!!! 
 
Hartelijk dank daarvoor!!! 
 
Philippus en Gré Bakker 
 
******************************************************************************************************************* 
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Familieberichten 

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

 

René en Jolanda Eggink 
De Hare 41 
8375 GE Oldemarkt 
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Werk in uitvoering...... 
 

Timmerbedrijf Ronald Ypinga is in zijn groene bus een opvallende verschijning. We 

kunnen op het moment de bouw van het nieuwe Jeugdhonk zien vorderen. Een project 

van Ronald, een goede reden om dit keer nader kennis te maken met timmerbedrijf van 

Ronald Ypinga.  

Ronald Ypinga woont met Marja Wietsma en hun twee kinderen Tijs 7 en Saar 5 jaar in Kuinre. 

Ronald heeft sinds 12 jaar een eenmans afbouw- en klussenbedrijf. Zijn werkzaamheden bestaan 

voornamelijk uit renovatie, nieuwbouw en verbouwingen, onder andere badkamers, tegelzetten of een 

dakkapel, eigenlijk van allerlei klussen en projecten in de bouw.  

Tijdens zijn timmeropleiding heeft Ronald een werk- en leerplek gehad bij bouwbedrijf Bernard Bos in 

Oldemarkt. Na zijn opleiding heeft hij daar enige tijd gewerkt. Tijdens de recessie werden de 

werkzaamheden in de bouw minder en is Ronald juist in deze periode voor zichzelf begonnen. In de 

beginjaren waren het voornamelijk kleinere klussen, die grotere bouwbedrijven lieten liggen of niet 

aan toe kwamen.  

Ronald heeft zijn werkplaats thuis in de schuur en voor grotere projecten beschikt hij over een grotere 

werkplaats elders. 

Het grote voordeel van een eenmansbedrijf is de vrijheid, het eigen baas zijn, zelf je werkzaamheden 

en tijd indelen, zelf het klantencontact afstemmen met de wensen. Werk en gezin is op deze manier 

van werken goed te combineren. 

Ronald maakt hele bijzondere mobiele chaletjes, deze chaletjes ontwikkelt hij zelf. Op een onderstel 

bouwt Ronald een chalet van ongeveer 12 tot 15 meter lang en tot wel 4 meter breed. Onlangs heeft 

hij er één van red cheddar hout gemaakt. Ze kunnen volledig worden ingericht met keuken, sanitair, 

werkruimte, kortom wat wenselijk is voor gebruik.  Deze 

mobiele chaletjes zijn overal te plaatsen en kunnen voor 

vele doeleinden worden benut. Zo worden ze gebruikt als 

“tiny house” (zgn. kleine eenpersoonshuisjes) kantoor, 

tijdelijke woning of voor bed & breakfast.  

Naast zijn bouwwerkzaamheden heeft Ronald een niet 

alledaagse hobby. Hij bouwt bedrijfsbusjes om tot campers. 

Compleet ingericht en van alle gemakken voorzien en 

geschikt om te kamperen. En kamperen is voor Ronald en 

zijn gezin de favoriete vakantie.  

Deze winter hebben we allemaal met de bouw van het 

nieuwe Jeugdhonk, de werkzaamheden van Ronald van 

dichtbij kunnen volgen. Er vindt een ware metamorfose 

plaats op Havendijk 1. Het nieuwe Jeugdhonk wordt degelijk en functioneel maar vooral ook een mooi 

en representatief gebouw voor de Kuunderse jeugd. 

Nog een paar weken en dan kunnen we het eindresultaat bekijken.  

  

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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Op z'n Kuunders 
 

 
Gezocht, exploitant voor terras “an de Sluus”. Kuunderse jeugd laat zich niet afschrikken 

door kou! Wat een bikkels! 

 

 

Behalve ridder, nu ook held van de weg!                     Gebroeders Boerstra, samen uit, samen thuis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eiland gekortwiekt (foto Klara van Vels) 
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Onze volkstuin 
 

We lezen en horen het bijna iedere dag in de krant, in allerlei bladen en op de radio en tv: “We 

moeten meer bewegen, gezonder eten en leven met minder stress!  

Welnu, dan is een volkstuin de oplossing. Een middagje werken in de volkstuin vervangt een goede 

work-out in de sportschool én is ook nog lekker in de buitenlucht. Hoe vers en gezond wil je het 

hebben als je ‘s middags een kropje sla oogst dat ‘s avonds op je bord ligt. En dat alles in een 

ontspannen sfeer, met tijd voor een praatje met de buren-tuinders.  

Nu wil het toeval dat er op de volkstuin aan de Bouwdijk in Kuinre ruimte is voor een paar nieuwe 

tuinders. Onze volkstuin heeft een stevige kleigrond en is zeer vruchtbaar. Omdat de tuin aan de 

Linde ligt, is water geven, indien nodig, niet moeilijk. Uw mede-tuinders zijn bijna allemaal ervaren en 

u krijgt gratis adviezen en ondersteuning met o.a. plantjes en zaden. Ook uw nieuwsgierigheid kan 

worden bevredigd omdat we graag experimenteren met nieuwe groenten. Op die manier kunt u in het 

seizoen genieten van een ruime keuze en in de winter heeft u een mooie voorraad aardappelen, 

kolen enz. De tuin levert zoveel op dat we bij het “kantoor” een verkooppunt hebben waar we van 

onze overvloed verkopen aan voorbijgangers. 

Op de tuin kunnen de leden van onze volkstuinvereniging gebruik maken van 2 frezen om de stevige 

grond om te vormen tot rulle zaaibedden. Op het gezamenlijke deel van de tuin staat een ruime 

tuinkas voor algemeen gebruik. Ook krijgt elk lid een gieter aangeboden. Elk jaar is er in februari een 

jaarvergadering waarin de koffie, een drankje en een bal na (gehakt) u gratis worden aangeboden. 

Op dit moment zijn er minimaal 2 percelen van 1 are (100 m2) beschikbaar. Voor de kosten hoeft u 

het niet te laten want voor het huren van 1 are betaalt u maar € 8,-- per jaar!   

Aanmelden kan bij onze secretaris Jan Otten, Vijverpark 59, Kuinre,  

tel. 0527-231446  

of bij onze penningmeester Johan Pit, Pampus 20, Kuinre 

tel. 0527-231775. 
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Vrouwen van Kuinre 
 
Oprichting Vereniging Vrouwen van Kuinre  
Een nieuwe naam en een nieuw logo!  
Op 18 januari 2018 is de eerste bijeenkomst  
(jaarvergadering) van de Vrouwen van Kuinre gehouden.  
Wel waren er gelijk 4 jubilarissen, daar er is gekozen 
om de lidmaatschapsjaren van de Vrouwen van Nu  
als uitgangspunt voor de jubilea te houden: 
 

25 jaar lid Jetty van der Vegt 
40 jaar lid: Gré Bakker en Thea Hielkema 
50 jaar lid: Gerda Kuyper 
 

Deze avond gaf notaris Prummel uit Emmeloord een zeer interessante en informatieve lezing over  

erfrecht, levenstestament, enz. Op 15 februari werd de avond verzorgd door Mw. Anneke Schep 

uit Raalte met het verhaal van de trouwambtenaar, vol informatieve en smeuïge anekdotes.  

AGENDA 
 
15 maart 2018 Kennismaken met yoga door Petra Kemkes uit Munnekeburen 
21 maart 2018 Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie 
27 maart 2018 Modeshow bij kledingzaak Bonita in Emmeloord 
19 april 2018  Jantien de Boer, columniste bij de Leeuwarder Courant,  
     vertelt over haar werk 
29 mei t/m  
1 juni 2018  Avondvierdaagse. Kuinre: dinsdag en woensdag.  
   Munnekeburen: donderdag en vrijdag.  
12 juni 2018  Fietstocht 
 
Zin om een keer vrijblijvend te komen kijken? Van harte welkom! De bijeenkomsten zijn in 
MFA “De Botter”, Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre. Lidmaatschapskosten: € 25,-- per jaar. 
 

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

Comité Welzijn Ouderen Kuinre-Blankenham 
 
De kerstviering was vrijdagavond 22 december in dorpshuis de ´´Botter´´. 
De zaal was heel mooi in kerstsfeer en we konden deze avond 58 personen verwelkomen. 
We begonnen deze avond met enkele kerstliederen en pastoor J. Scholten verzorgde de overweging 
en hierna volgde nog een kerstverhaal door mevrouw T. Kremer. 
Daarna gingen we met zijn allen genieten van een heerlijke broodtafel met kroket. 
Hierna las mevrouw G. Nijmeijer een gedicht voor. 
We sloten deze avond af met een optreden van het koor Jubilee uit Kuinre.                 ´ 
De voorzitster sloot deze avond met dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend en 
wenste ons allen goede feestdagen toe. 
 
De nieuwjaarsreceptie was vrijdag 5 januari en werd bezocht door 33 personen. 

Onder het genot van een hapje en drankje liet Gerrit Snippe foto's en films van het vorige feest zien 

en een film gemaakt met een drone. 

Mededeling 
Houdt u 23 mei vrij voor ons jaarlijkse reisje. 
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Nieuws V.V. Kuinre 

 

 

Joop gaat voor 10 seizoenen.  

Sinds 2010 is Joop van den Berg al hoofdtrainer van V.V. Kuinre. Het contract 
van Joop is voor de komende twee seizoenen verlengd. Dat betekent dat 
Joop tien seizoenen hoofdtrainer voor V.V. Kuinre vol zal maken.  
 
Normaliter wordt een contract met een hoofdtrainer ieder jaar met een 
jaar verlengd. Joop wil zelf graag zijn tien jaar vol maken bij V.V. Kuinre. 
Iets dat hij nog bij geen enkele club gedaan heeft. Het bestuur is nog 
steeds blij met Joop zijn enthousiasme, synergie en inzet. Maar 
belangrijker is de mening van de spelers van het eerste die met Joop 
moeten werken. Dit bleek dermate positief dat het contract met Joop met 
twee seizoenen is verlengd.  
 
Jeugd zaalcompetitie 
Afgelopen januari heeft de jeugd weer in de zaal gevoetbald. Ditmaal 
georganiseerd door V.V. EBC, in de sporthal in Munnekeburen. Wat opvalt is dat bijna ieder 
team van V.V. Kuinre kampioen geworden is. Dat belooft wat voor de toekomst!  
 
De uitslagen waren als volgt:  

• JO17-1 kampioen verliezerspoule 

• JO17-2 kampioen winnaarspoule 

• MO17 kampioen (speciaal samengesteld team) 

• JO13 kampioen 

• JO11 5e 

• JO9 2e 

• JO7 kampioen  

 

Wedstrijdsecretaris zaterdag gezocht!  

Zoals eerder aangegeven stopt Johanna Uitbeijerse aan het einde van dit seizoen met haar functie 
als wedstrijdsecretaris op zaterdag. We zijn we nog steeds op zoek naar een vervang(st)er voor 
Johanna. 
 
Lijkt het jou leuk om onder andere wedstrijd-, was- en/of scheidsrechter schema’s te maken? Ben je 
benieuwd hoeveel werk dit precies is of heb je andere vragen? Neem dan contact op met iemand van 
het bestuur.  

 
 
 

                                                                               

 

 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1see1_KnZAhVMKsAKHaIzCBMQjRwIBw&url=https://www.destentor.nl/amateurvoetbal/joop-van-den-berg-gaat-voor-tien-jaar-in-kuinre~a16d4bc1/&psig=AOvVaw0WeuXKbMwQBqKQvVODLVrh&ust=1518854591324520
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Brandweer Kuinre 
 
Het brandt weer 
 

Op uitrukgebied is er weinig nieuws in deze editie van het Kuunders Kwartiertje te melden. Met de 
storm hebben we een paar kleine uitrukken gehad. Dit ging voornamelijk om stormschade van 
bijvoorbeeld omgewaaide bomen.  
 
We hebben sinds kort 2 nieuwe brandweermannen die momenteel de opleiding tot brandwacht 
volgen. Hendrik Veenstra en Albert-Jan Meijer rijden 1x per week naar Emmeloord en Kampen om de 
cursusavonden bij te wonen.  
 
Marco Westenbrink heeft zijn opleiding voor bevelvoeder bijna afgerond. Dus hij kan binnenkort voor 
op de bok zitten. 
 

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

KUUNDERS STOOFPOTJE VAN G. SNELDER 

BENODIGDHEDEN: 1 kilo rundvlees in blokjes 
   3 uien 
   3 tenen knoflook 
   250 gr. spekjes 
   250 gr. champignons 
   flesje bier (geen pils) – advies: Rodenbach 
   peper en zout 
   kruiden tijm en rozemarijn 
   ontbijtkoek 
   bouillon 
   klontje boter 
   3 eetlepels bloem 
    Aardappelpuree – rode kool – gefruite/gedroogde uitjes (Conimex) 
 
BEREIDING:  
rundvleesblokjes door bloem, peper en zout wentelen, spekjes uitbakken en gesnipperde ui erbij 
doen, geperste knoflook even meefruiten. Geheel uit de pan halen. Klontje boter in de pan, vlees in 
porties erin en even aanbakken. Spekjes/ui/knoflookmengsel erbij en goed mengen. Bier er langzaam 
bijschenken met eventueel bouillon, kruiden erbij doen en het geheel aan de kook brengen en ong. 1 
uur laten sudderen, wel af en toe even roeren. Daarna de champignons in schijfjes erbij doen en 2 
plakken ontbijt-/kruidkoek erop leggen. Nog ong. 1 uur laten sudderen; misschien nog wat bouillon; 
denk aan het doorroeren 
  
IN DE OVENSCHOTEL:  

 
 
Een half uur in de oven op 180 graden heet laten worden zodat er een        
korstje op komt. 
 
Smakelijk eten!! 
 

 

 

 

 

 

Aardappelpuree 

rode kool 

gedroogde uitjes 

Aardappelpuree 

gedroogde uitjes 

rode kool 

Aardappelpuree 
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Kerken in Kuinre 

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

 
Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond  19.00 uur 
Witte Donderdag  geen viering 
Goede Vrijdag  19.00 uur  
Paaszaterdag 19.00 uur  
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KL KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
 
Predikant       Koster 
Ds. R. van der Hucht      Fam. Joh. Poepjes 
H. de Cranestraat 107     H. de Cranestraat 80d 
8374 KL KUINRE      8374 KR KUINRE 
0527-231220       0527-231061 of 
rvdhucht@ziggo.nl      06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 4 maart Ds. R. v.d. Hucht  11.00 uur 
 11 maart De heer K. de Lange gez. in Blankenham/m.m.v. Jubilee 10.00 uur 
 14 maart Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre/Biddag 19.30 uur 
 18 maart Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre 10.00 uur 
 25 maart Ds. C.P. Meijer Palmzondag 11.00 uur 
 29 maart Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre/Witte Donderdag HA 19.30 uur 
 30 maart Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre/Goede Vrijdag 19.30 uur 
 31 maart Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre/Stille Zaterdag 19.30 uur 
 
 1 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Kuinre/1e Paasdag 10.00 uur 
 8 april Mevr. H. Kramer-de Jong  9.30 uur 
 15 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham 10.00 uur 
 15 april Fjoervocals Gezinsdienst in Kuinre 19.00 uur 
 22 april Ds. C. Huisman gez. in Kuinre 10.00 uur 
 29 april Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 
 4 mei Oecumenische viering Dodenherdenking Kuinre 18.45 uur 
 6 mei Ds. C.P. Meijer gez. in Blankenham 10.00 uur 
 10 mei Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham/Hemelvaartsdag 10.00 uur 
 13 mei Mevr. L. Brugmans gez. in Kuinre 10.00 uur 
 20 mei Ds. R. v.d. Hucht Pinksteren 11.00 uur 
 27 mei Mevr. J. Lalkens gez. in Blankenham 10.00 uur  
  
 
 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
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Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 
25 maart is er koffiedrinken voor de dienst. De kinderen van de zondagsschool zorgen voor wat 
lekkers bij de koffie. Zondag 22 april 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! 
 
Stille Week en Pasen 
Op Witte Donderdag 29 maart, Goede Vrijdag 30 maart en Stille Zaterdag 31 maart zijn er Stille 
Week-vieringen in de Protestantse kerk te Kuinre. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Op Witte 
Donderdag gedenken we Jezus’ laatste Pesachmaal, dat Hij vierde met zijn vrienden vlak voor zijn 
lijden en sterven. Hij zei: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam voor u’. Niemand heeft grotere liefde dan Hij 
die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus’ lijden en sterven. We 
lezen het lijdensverhaal. Alles wat zwaar op ons drukt, schuld en onvermogen, Hij heeft het 
weggedragen aan het kruis. Op Stille Zaterdag zien we in het donker uit naar het doorbreken van het 
licht, de opstanding van Christus. De brandende paaskaars verwijst ons naar de kracht van Gods 
liefde, het licht van Paasmorgen. Eerste Paasdag 1 april is er een gezinsdienst om 10.00 uur in 
Kuinre. Samen met de kinderen vieren we de opstanding van de Heer: ‘Christus, onze Heer, verrees!’ 
 
15 april Fjoervocals “De muziek vertelt” 
De “fjoervocals” is in december 2016 opgericht en bestaat uit twee broers en twee 
zussen, aangevuld met vrienden met een muziekhart voor het geloof. De band 
bestaat uit: drummer (Egbert de Boer), sologitarist (Johannes de Boer), basgitarist 
(Fred v/d Bos) en toetsenist (Aaltje de Boer) en drie zangeressen (Jantsje Dijkstra 
- de Boer) (Hendrikje Runia – Smink) (Hennie Eppinga – Hogenberg).  Samen 
proberen ze middels muziek en een beamerpresentatie de kracht van Jezus bij 
mensen binnen te laten komen en voelbaar te maken wat geloven nu eigenlijk 
inhoudt, of hoe dat zou kunnen voelen. Aan de hand van zeven verhalen van toen 
en nu nemen ze u mee op reis door het dagboek van Jezus en dus ook vanuit 
Jezus oogpunt gezien. Na ieder verhaal vullen zij dit aan met een lied. Dit zijn veelal 
opwekkingsliederen met dragende melodieën, maar soms ook met heerlijke gitaarsolo’s. U kunt 
daarin meezingen/luisteren en het geloof voelen. Al met al een uur durende muzikale dienst. Geschikt 
voor jong en oud. Aanvang 19.00 uur in de Protestantse Kerk. We hopen u te ontmoeten in deze 
bijzondere dienst. 
 
40-dagenwandeling 
Stilte is in onze maatschappij vaak ver te zoeken. In de 40-dagentijd, de weken tussen Aswoensdag 
en Pasen, is er een wandeling in het Kuinderbos. Aanvang: 10.00 uur op de eerste parkeerplaats aan 
de Hopweg. De eerste tien minuten wandelen we in stilte en overdenken een vraag. Daarna is er 
ruimte om te delen en zetten we de wandeling al pratend voort. De wandeling duurt ongeveer één uur 
tot vijf kwartier. De wandeling staat open voor iedereen. Goede schoenen zijn aanbevolen. Mocht de 
wandeling vanwege slecht weer geen doorgang vinden, dan vindt u op de facebook-pagina van onze 
Protestantse Kerk Kuinre en Blankenham informatie hierover. Of u kunt bellen met de predikant Ds. 
R. v.d. Hucht 231220. De data: 6 maart, 13 maart, 20 maart en 27 maart. 
 
Pasen en ‘de grote schoonmaak’ 
Het voorjaar was vroeger de tijd bij uitstek om het hele huis een grote schoonmaakbeurt te geven. 
Alles gesopt, gelucht, geboend en gewassen en (bijna) iedereen deed daaraan mee. De hele buurt. 
Voor Pasen moest alles op zijn ‘paasbest’ zijn! 
Grote schoonmaak is eigenlijk heel Bijbels (Exodus 12). Voor Pesach (het feest van de 
Ongedesemde broden), moest er zodanig worden schoongemaakt, dat er geen kruimeltje meer te 
vinden was waar (mogelijk) nog iets van desem (gist) in kon zitten. De grote schoonmaak is ook het 
moment om weg te doen wat stuk is gegaan of nutteloos is geworden. De overbodige ‘ballast’ van de 
winterperiode (het verleden) mag de deur uit als afval of voor hergebruik. 
Het is goed om af te toe schoonmaak en opruiming te houden in het leven. Niet alleen het huis, maar 
ook de geest kan een opruimbeurt prima gebruiken. Wat is er blijven hangen aan ons geweten dat we 
eigenlijk kwijt zouden willen? Ontevredenheid, een onuitgesproken verwijt, een niet nagekomen 
belofte, een voornemen ‘waar het maar niet van kwam’? Elk mens heeft wel zijn geestelijke vlekken 
en stofnesten, zijn psychische scherven en gemorste kruimels. Een geestelijke schoonmaakbeurt kan 
ons flink verhelderen en ontvankelijk maken voor de ander; ook voor De Ander. Dan kan er met 
Pasen een ‘schone ruimte’ zijn om Christus te ontvangen, om zijn Levende aanwezigheid in ons leven 
te ervaren. Bron onbekend 
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Henuki project 
Tijdens de oecumenische tentviering met het Kuundersfeest, op 3 september 2017, heeft de collecte 
€ 374,25 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van het project HENUKI in Peru, waar Len 
Meijerink en Jan Dik uit Kuinre zich voor inzetten. 
Dit geld is geïnvesteerd om een leslokaal op te knappen waar Engelse les wordt gegeven. Op de 
eerste lesdag kwamen er al 50 kinderen!  Hierbij foto’s van het opgeknapte lokaal.  Op de foto’s is te 
zien de vrijwilligers waarmee Len samenwerkt. Het witte schrijfbord wat is aangeschaft. 
Nogmaals hartelijk dank en u ziet dat uw bijdrage goed is besteed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*********************************************************************** 
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Kuinre oud en nieuw 
 
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Gea Lageweg. 
Al jaren ben ik bezig om de inwoners van Kuinre in beeld te brengen, 
Zo probeer ik gegevens te zoeken via families en o.a. uit het archief van Steenwijkerland. 
 
Wat ik zoek: 

• Waar en wanneer ze in welk pand hebben gewoond (bv WI-19) 

• De samenstelling van het gezin. 

• Wanneer een pand is afgebroken. 

• Foto’s van oude huizen, (van het heden ben ik in Kuinre al rond geweest om van elk huis een 
foto te maken). 

 
Het kan dus ook zo maar zijn dat ik u aanspreek op straat of een keer bij u aanbel. 
 
Wilt u contact met mij opnemen dan kan dat natuurlijk altijd, mijn gegevens zijn:  
Gea Lageweg, H. de Cranestraat 58, 9384 KP Kuinre, tel. 0527-231684, Mailadres 
bram.lageweg@hetnet.nl. 
 
Hieronder een aantal foto’s waarvan ik niet weet waar deze panden hebben gestaan en welk 
nummer. 
Deze foto’s van Kuinre zijn genomen in1944. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Middenstandswoning 8                                       Middenstandswoning 10 
 

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

mailto:bram.lageweg@hetnet.nl
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Stichting jeugdhonk Kuinre 
 
Algemeen Bestuur:  
Voorzitter: Astrid Versluis 
Bestuursleden: Heidi Veenstra, Ruud v/d Hengel, Sigrid 
Veenstra, Kay Oosterkamp, Rick Mulder, Robin Boekamp, 
Rowan Paulusma, Aubry Veldkamp en Angélique 
Wietsma. 
 
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Isan van het Hul, Marissa 
Pit, Rosa ter Heide, Mariët Elzinga en Annemijn van der 
Bles. 
 
U zult wel denken wat ziet deze pagina er anders uit. En 
dat klopt. Robin Ensing is druk bezig geweest om voor een 
nieuw jeugdhonk een nieuw logo te ontwerpen. Weer een 

stap naar vernieuwing. Want wat worden er grote stappen gezet.  
 

Voortgang nieuwe jeugdhonk  

De uitvoering is in volle gang en nadert de voltooiing. Er is veel tijd en energie in het voorbereidende 
werk gestoken. Hetgeen zich nu uitbetaald in een snelle en goede uitvoering. Als bij u “t Kuunders 
Kwartiertje op de deurmat valt is het nog ruim twee weken hard werken. De officiële opening is 
gepland op vrijdag 23 maart vanaf 14.30 uur. Op zaterdag 24 maart is er “Open Huis” voor de “Club 
van 25” en andere belangstellenden. Deze dag wordt de Wall of Fame om 15.00 uur. Beide middagen 
worden feestelijk opgeluisterd door DJ Kuule. 
 
Het resultaat mag er zijn, vele vrijwilligers hebben zich in werkgroepjes 
maximaal ingespannen om tot dit resultaat te komen. Ondersteund 
door vele gulle gevers en sponsoren staat er nu een honk dat aan de 
modernste bouwtechnische eisen voldoet. Het Jeugdhonk is klaar voor 
de toekomst. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u 
allen van harte welkom op zaterdag 24 maart van 14.00 tot 19.00 uur.  
We kunnen nu een hele lijst met namen publiceren, van mensen en 
bedrijven die ons hebben geholpen. We houden het op ALLEMAAL 
HARTSTIKKE BEDANKT!!! Je weet zelf wel wie we bedoelen. 
Denkt u nog aan de oud ijzeractie op zaterdag 14 april en de Fancy 
Fair op zaterdag 12 mei? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                       

Jeugdhonk in aanbouw, 14 februari 2018 

DJ Kuule 
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Nieuws van peuteropvang Tweeplus 
 
Per 1 januari is de peuterspeelzaal Tweeplus in Kuinre 
overgenomen door Stichting Op Kop en Stichting Peuterwerk 
(onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) en heet nu 
peuteropvang Tweeplus. 
 
De peuteropvang Tweeplus hecht veel waarde aan het bieden van kwalitatief hoogwaardig 
peuterwerk in samenwerking met de school en de kinderopvang. Centraal hierin staat de doorgaande 
ontwikkeling van peuters, het afstemmen van activiteiten 
en thema’s, het versterken van de oudercontacten en het 
organiseren van informatieavonden rondom 
pedagogische thema’s zoals veiligheid en 
zelfstandigheid. 
 
De medewerkers zijn hetzelfde gebleven: Marja de Graaf, 
Elly Paulusma en op vrijdagmorgen assisteert 
vrijwilligster Menke Ram. Dit alles waarborgt de kwaliteit, 
de prettige samenwerking en contacten met ouders, 
alsmede de continuïteit in “bekende gezichten” voor de 
peuters. 
 
De peuterspeelzaal in Kuinre is 3 dagdelen open: 
 
Tijden zijn:    
Maandagmorgen : brengen tussen 08.30 - 08.45 uur en ophalen tussen 12.05 - 12.15 uur 
Dinsdagmiddag       : brengen tussen 13.00 - 13.15 uur en ophalen tussen 15.20 - 15.30 uur            
Vrijdagmorgen        : brengen tussen 08.30 – 08.45 uur en ophalen tussen 12.05 -12.15 uur 
  
 
Vanaf 1,5 jaar kunnen peuters ingeschreven worden. Kom bij belangstelling gerust een keer kijken. 
Voor het maken van een afspraak kan gebeld worden met 06 30 30 71 09.  
 
Meer informatie is te vinden op de website www.stichtingpeuterwerk.nl. Via deze website kunnen 
peuters ook aangemeld worden.  
 

 

  

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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Burgemeester de Ruiterschool  

 
 
Na de laatste uitgave van het ‘t Kuunders Kwartiertje stonden er meteen 
twee gezellige activiteiten op het programma: Sinterklaas en Kerst. 
Eén van de Pieten heeft een aantal nachten in de school geslapen: hij 
had zijn bed bij ons in de gang gezet! De dag van het bezoek van 
Sinterklaas was iedereen gespannen: zou hij wel echt komen en ook 
iets voor ons meenemen? En ja hoor, Sinterklaas maakte er weer een 
mooi feest van voor alle kinderen: van groot tot klein. 
 
Dit jaar hadden we na het kerstdiner een gezellige kerstmarkt. Gelukkig 
was het weer goed genoeg om de markt buiten te doen. Er werd veel 
verkocht. De netto-opbrengst was € 424,84. De helft hiervan: €212,42 
gaat naar een goed doel. Het doel wordt nog in overleg met de 
leerlingenraad vastgesteld. 
 

 
 
Het nieuwe jaar zijn we gezamenlijk begonnen op het 
schoolplein met een toost op het nieuwe jaar. Juf Marja 
en juf Elly werden daarbij welkom geheten als ‘nieuwe’ 
collega’s, omdat de peuterspeelzaal vanaf nu bij Stichting 
Op Kop hoort. De peuterpeelzaal is nu op drie momenten 
in de week open: op maandagochtend, dinsdagmiddag en 
vrijdagochtend. 
 
 
 
 

Er zijn ook weer diverse uitstapjes gemaakt: 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben genoten van een voorstelling in Oldemarkt, groep 4/6 
heeft een bezoek gebracht aan het gemeentearchief in Steenwijk en groep 7/8 heeft 
geëxperimenteerd met 3d-pennen in de bibliotheek in Steenwijk. 
 
De vorige keer schreef ik over het onderzoek naar andere schooltijden. Op dit moment hebben alle 
ouders de gelegenheid gehad om via een enquête aan te geven wat zij zien als voor- en nadelen van 
het huidige rooster en van vormen van een continurooster. 
De klankbordgroep zal zich binnenkort buigen over de uitslag van de enquête en bespreken hoe we 
verder zullen gaan. 
 
Fides 
Ruim twee jaar geleden heeft de school gekozen om te gaan werken met het programma Fides om 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Fides staat voor ‘vertrouwen’ en 
dat is de basis van dit programma: vertrouwen in jezelf en in de ander. Het team is van samenstelling 
gewisseld in die twee jaren. Daarom hebben de teamleden die vorig jaar nieuw waren dit jaar een 
starttraining gehad en er is een herhalings-en verdiepingstraining geweest voor het hele team. Op 14 
februari kregen we het nieuwe certificaat uitgereikt. 
Tijdens de start van Fides twee jaar geleden zijn er ook mensen van sportverenigingen bij betrokken 
met de bedoeling dat Fides ook daar gebruikt zou kunnen worden: dat is herkenbaar voor de 
kinderen. 
Dit is door het verbetertraject door de school niet meer opgepakt, maar we sluiten niet uit dat we het 
in de toekomst weer zullen oppakken. 
 
 
Namens het team van de Burgemeester de Ruiterschool, 
Monique Frankema, directeur 
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Drumband en majorettenvereniging “Zomabe’s” 
Kuinre 
 
Worstactie: 
In februari zijn leden bij u aan de deur geweest met de jaarlijkse 
worstactie. 
Wij willen alle afnemers nog hartelijk bedanken.  
 
Uitvoering:  
De jaarlijkse uitvoering houden we op zaterdag 10 maart 2018 in MFA 
de Botter vanaf 20:00 uur. We gaan er weer een leuk avondvullend programma van maken en tijdens 
de pauze zullen er lootjes verkocht worden t.b.v. de vereniging. 
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. 
 
Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds: 
De collecte voor het cultuurfonds wordt gehouden in de week van 28 mei t/m 2 juni, en wordt gedaan 
door de leden van de drumband op maandag of dinsdag.  
Het collecteren gaat dit jaar zonder muziek en majorettes. Dit komt door de avondvierdaagse in 
Lemmer, deze is in dezelfde week en daar gaan wij de lopers op donderdag begeleiden naar de 
finish. 
 
Nieuwe leden: we hebben het al veel vaker aangegeven, maar .….. 
We zijn dringend op zoek naar majorettes en drummers. Dus lijkt het je/u leuk om een keer te 
komen kijken of luisteren, dan ben(t) je/u van harte welkom op woensdagavond in MFA de Botter. 
Majorettes vanaf 17:30 uur en de drumband is vanaf 19:30 uur.  
Voor informatie kunt u terecht bij Jeannet Meijer 06-46156947. 
 
*******************************************************************************************************************  
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Kuinderse Activiteiten Stichting 
 

KAS-Quiz 
 
Op 27 januari streden er 35 teams in MFA de Botter voor de winst van de 

derde editie van de KAS-Quiz. Ook dit jaar mochten de teams een joker 

inzetten en werden er 10 categorieën gespeeld. Welk team kon de open 

vragen over het menselijk lichaam, sport, het Koninklijk Huis en 

algemene vragen het beste beantwoorden? Daarnaast werd hun kennis 

getest op muzikaal front. Dit jaar werden er niet alleen luisterfragmenten 

van diverse bekende artiesten afgespeeld ook werden er iconische clips uitgebeeld door 

professionele acteurs. De teams scoorden heel verschillend op de foto’s van steden, Kuunderse 

baksels en kunstobjecten. En tot slot moesten ze nog al hun zintuigen inzetten voor de Mysterie box. 

De Catsies gingen er aan het eind van de avond met de hoofdprijs vandoor, T&R bemachtigde de 

tweede plaats en voor de derde prijs moest er nog een extra vraag beantwoord worden. De 

Dakhazen en 5811 waren na 100 uiteenlopende vragen namelijk gelijk geëindigd. 5811 wist echter de 

inschattingsvraag het beste te beantwoorden en zij gingen dus uiteindelijk met de derde prijs naar 

huis welke beschikbaar waren gesteld door de Ambachtelijke Slagerij Mulder en de Superrr, 

nogmaals dank hiervoor! Wij vonden het weer een geweldige avond en willen via deze weg alle 

deelnemers en MFA de Botter graag bedanken voor de fijne sfeer! 

Autopuzzeltocht 

Op zondag 6 mei 2018 wordt door de Kuinderse Activiteiten Stichting een 

gezellige puzzeltocht voor auto’s gehouden in de wijde omgeving van Kuinre. 

De te rijden afstand zal ongeveer 50 a 60 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. Het gaat er 

bij deze puzzeltocht niet om de snelheid maar er kan op een rustige en 

gezellige manier worden gereden.  

Een ideale kans om er met de gehele familie of met vrienden een gezellige 

middag van te maken. 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 “MFA de Botter” kan er tussen 13.30 en 14.30 uur worden 

ingeschreven en gestart.  

Cranespoor wandeltocht 
 

Zoals in de het vorige Kuunders Kwartiertje ook al is aangegeven wordt de wandeltocht van de KAS  

niet meer jaarlijks georganiseerd, maar is er besloten om dat eens per twee jaar te gaan doen. In 

2018 is hij dus verdwenen van de agenda.  

Programma 2018 
06-mei-18 zondag Autopuzzeltocht 
30-jun-18 zaterdag Kuunder-Live  
15-jul-18 zondag Fietstocht      
02-nov-18 vrijdag  Halloween   
03-nov-18 zaterdag Halloween      
22-dec-18 zaterdag  Mystieke Kerst. 
  

 



                     45 
 

                         

 

 

 

.  

 

 



                     46 
 

 

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 
 
ZIJ KWAMEN UIT KUINRE………………. 

 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 23/1 (maart 2015). 
In het originele artikel worden ook de Joden vermeld die in Oldemarkt gewoond hebben, we beperken 
ons hier tot de Joden in Kuinre. 
 
De eerste officiële vermelding van Joden te Kuinre dateert uit 1774, toen Moses Levy vergunning 
kreeg zich er te vestigen met zijn vrouw Hester Heijmans en vier kinderen. Hij kwam uit Lichtenvoorde 
(Achterhoek). In 1795 vestigden zich nog twee Joodse gezinnen in Kuinre. Kleermaker Marcus 
Heyman met zijn vrouw Alexandra Spiers en dagloner Jesaja Mozes met zijn vrouw Vogeltje Gabriëls 
en hun zoon Mozes Jesaja. Met het gezin van Mozes Levy erbij – met onderhand zes kinderen – was 
er een kleine Joodse gemeenschap ontstaan. Bij de naamsaanneming van 1811 was Mozes Levy 
reeds overleden, zijn zoon Isaäc Mozes nam de familienaam De Horst aan. Mozes Jesajas, zoon van 
Jesaja Mozes koos voor De Vries; hij was te Lemmer geboren.  
Jacob Gerson, in 1800 nieuwkomer met vijf zoons, nam de naam Blok aan.  
De Joden van Kuinre vielen onder de synagoge van Blokzijl. Zij gingen liever naar de huissjoel te 
Oldemarkt, twee uur gaans, toch een half uurtje dichterbij.  
In 1830 en 1860 woonden er ca. twintig Joden in Kuinre, in 1877 twaalf, daarna verdwenen zij naar 
elders. In 1913 woonde er geen Jood meer in Kuinre. 
 
Van de Joden uit Kuinre en Oldemarkt hebben de meesten van hun nakomelingen de Holocaust niet 
overleefd.  
We staan stil bij de laatsten die nog te Kuinre zijn geboren. 
 
Geboren te Kuinre:    נולדה  בקוינרה    
[Hebreeuws, van rechts naar links, vrouwelijk enkelvoud: Noleda beKuinre] 
 
Rebekka Barents-Stern 
Kuinre, 19 oktober 1871 - Sobibor, 23 april 1943 (71 jaar). 
Rebekka Stern was de moeder van David Barents, bij wie zij inwoonde in zijn huis te Bussum, 
Rhijnvisfeithlaan 11.  
Haar zoon David (48), schoondochter Flora (47) en hun drie kinderen Elisabet (18), Eva (15) en 
Salomon (14) stierven in Auschwitz op 10 september 1943. In het voorjaar van 1942 werden enkele 
Joodse gezinnen gedwongen hun huizen in Bussum te verlaten. Ze zijn met bussen naar Amsterdam 
vervoerd. Daar kregen zij leeggehaalde huizen in de Transvaalbuurt toebedeeld. De familie Barents 
wilde niet onderduiken. Zij vreesden bij arrestatie als ‘strafgeval’ behandeld te worden. 
 
Esther van den Berg-ter Horst  
Kuinre, 20 januari 1862 - Amsterdam, 27 maart 1941 (79 jaar). 
Laatst bekende adres: Rusthuis ‘Loeza’, Den Texstraat 1 huis, Amsterdam.  
Dochter van Israel ter Horst (1823-1908), kleindochter van Isaak Mozes van der Horst (1780-1851). 
Zij trouwde in 1895 te Blokzijl met Nathan van den Berg, die in 1929 overleed.  
Esther is begraven te Diemen. 
 
Alexandrina van Gelderen-de Vries 
Kuinre, 25 december 1888 - Den Haag, 14 mei 1940 (51 jaar). 
Adres: Frankenslag 344, Scheveningen  
Alexandrina was naaister. Zij trouwde in 1915 te Amsterdam met de econoom en politicus Jacob van 
Gelderen. Het gezin vertrok in 1919 naar Batavia, waar Jacob het Centraal Kantoor voor de Statistiek 
opzette. Terug in Nederland (1933) was Jacob o.a. hoogleraar en lid van de Tweede Kamer voor de 
SDAP. Hij schreef in 1939 het boek De totalitaire staten contra de wereldhuishouding. Kort na de 
Duitse inval verklaarde hij aan een collega: “Het is uit”.  
Jacob van Gelderen pleegde samen met zijn vrouw en twee kinderen zelfmoord. 
Betje Goldsteen-de Vries 
Kuinre, 27 januari 1856 - Auschwitz, 19 februari 1943 (87 jaar). 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
http://www.joodsmonument.nl/page/439736
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Betje was een dochter van Jesajas Mozes de Vries en Alexandrina Jacobs. 
Zij trouwde in 1890 in Haarlem met Salomon Goldsteen, afkomstig Meppel. 
Hun laatst bekende adres te Haarlem: Kamperstraat 3 rood.   
Navrant detail: hun inboedel is geïnventariseerd op 7 september 1942 en de complete inboedellijst is 
in te zien via www.joodsmonument.nl 
Betje stierf te Auschwitz op dezelfde dag als haar man (80). Dochter Naatje (51) stierf daar een week 
eerder, zoon Nathan (50) een week later. 
 
Ilisabeth de Horst [oorlogsgravenstichting: Elisabeth] 
Kuinre, 15 juli 1873 - Sobibor, 2 april 1943 (69 jaar). 
Laatst bekende adres: Mauvestraat 50 I Amsterdam. 
Zij was een dochter van koopman Heijman de Horst en Aaltje Leeuw. Haar oudere zus Mietje 
Vomberg-de Horst (1866-1943) stierf te Westerbork. 
 
Mietje Vomberg-de Horst 
Kuinre, 28 december 1866 - Westerbork, 14 april 1943 (76 jaar). 
Laatst bekende adres: Kanaalpad 5, Apeldoorn. 
Mietje de Horst, kostuumnaaister, was ook een dochter van Heijman de Horst en Aaltje Leeuw. Haar 
zus Ilisabeth (1873-1943) stierf in Sobibor.  
Mietje trouwde met Bernhard Vomberg in 1902 in Zwolle. Haar man overleed in 1939 te Apeldoorn. 
Mietje is op 14 april 1943 in het kamp Westerbork omgekomen en op 15 april 1943 gecremeerd. 
De urn met haar as is op de Joodse begraafplaats in Diemen bijgezet.  
Dochter Pauline Alida (“Paulientje”) van Witsen-Vomberg (1904-1996) werd sociaal werkster. Zij was 
van 1924 tot 1943 secretaresse en later hoofd administratie van ‘Het Apeldoornsche Bosch’. 
Henriëtte Boas noemt Pauline in haar boek Bewust-Joodse Nederlandse Vrouwen (1992). 
Dochter Alida Bamberger-Vomberg (1906-1992) werd verpleegster in Centraal Israëlitisch 
Krankzinnigengesticht ‘Het Apeldoornsche Bosch’. Deze instelling  is in de nacht van 21 op 22 januari 
1943 ontruimd. Bijna twaalfhonderd patiënten en vijftig van de personeelsleden werden via 
Westerbork naar Auschwitz vervoerd. Als voortzetting van ‘Het Apeldoornsche Bosch’ fungeert thans 
GGZ-instelling het Sinaï Centrum te Amersfoort (1962) en te Amstelveen (2008). 
 
Feitje Meentzer-de Horst 
Kuinre, 23 september 1864 - Sobibor, 2 juli 1943 (78 jaar). 
Laatst bekende adres: Heelsumstraat 122, Den Haag.  
Feitje was weduwe van Abraham Meentzer, met wie zij in 1888 in Zwolle was getrouwd. Dochter 
Alida, lerares, stierf in Sobibor op 28 mei 1943 (51). 
De dochters Helena (52), ook weduwe, en Sara (45) stierven op 4 juni 1943 in Sobibor.  
Helena’s zoon Alfred Jacques Poppers (19) kwam om in Auschwitz op 25 januari 1943. 
 
Jansje Meijer-de Vries 
Kuinre, 2 december 1852 - Westerbork, 21 maart 1943 (90 jaar). 
Laatste adres: Pension ‘Zeligman’, Nieuwe Prinsengracht 25 boven, Amsterdam.  
Jansje de Vries, dochter van Mozes de Vries (1816-1869) en Hendrika de Vries, was weduwe van 
Mozes Meijer (1854-1931) en eerder van Wolf Wurms.  
Van de zeven kinderen heeft één dochter de oorlog overleefd. 
Jansje stierf op 21 maart 1943 in Kamp Westerbork en is de volgende dag gecremeerd.  
De urn met as is op de joodse begraafplaats in Diemen bijgezet.  
 
Bronnen o.a.: 
www.joodsmonument.nl 
www.dutchjewry.org  
BS-register Kuinre en Oldemarkt; Oud Archief Kuinre; Oud Archief IJsselham.  
Laansma, S., De Joodse Gemeenten in de Kop van Overijssel. Zutphen 1981. 
 

http://www.joodsmonument.nl/page/414636
http://www.joodsmonument.nl/
http://www.joodsmonument.nl/page/421238
http://www.joodsmonument.nl/id/274082
http://www.joodsmonument.nl/page/418810
http://www.joodsmonument.nl/id/274082
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Toneelvereniging O.K.K. 
 

Op 24 maart 2018 is het weer zover, dan zal door toneelvereniging O.K.K te Kuinre weer haar 

jaarlijkse uitvoering op de planken gezet worden. Dit jaar wordt het toneelstuk ‘De Gevulde 

Snoeshaan’ opgevoerd, geschreven door Mart Moors. U bent van harte welkom in MFA de Botter te 

Kuinre om 20:00 uur. De entreeprijs voor volwassenen is € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 4,-. 

Hierbij krijgt u een gratis lot, daarmee maakt u kans op een leuke prijs. In de pauze is er een verloting 

waarbij leuke prijzen zijn te winnen van ondernemers uit de buurt. Na afloop is er de mogelijkheid om 

nog even gezellig na te praten.  

Ook hebben we dit jaar weer twee debutanten die het toneel gaan betreden, dat zijn Robby Nijkamp 

en Jan Hendriksen. Ook hebben wij een debuterende souffleuse en wel Kelly Lageweg. 

Hieronder een kleine impressie waar het toneelstuk over gaat: 

Het gebouw waarin nu restaurant de Gevulde Snoeshaan is gevestigd was vroeger een snackbar. 

Dat brengt voor Gaston de Kroon, de nieuwe eigenaar, veel problemen met zich mee. Hij doet er alles 

aan om van de Gevulde Snoeshaan een stijlvol en chique restaurant te maken. Maar met lui en 

brutaal personeel, problemen in de organisatie, de meest bizarre gasten en een chronisch gebrek aan 

toiletpapier is dat geen makkelijke opgave. 

De spelers voor dit toneelstuk zijn: 

Gaston de Kroon  - Arnold Pit 
Joep Krol   - Richard Versluis 
Fieke Gats   - Linda Beens-Otten 
Harmen van Vleutekom - Gerard Lageweg 
Margaux Hunterwold   - Sandra Smit 
Lionel Solon   - Robby Nijkamp 
Kattelijn Solon   - Lisanne Celie 
Bova Klottendorp  - Lisette Hofstra-Bouma 
Freek Vet   - Jan Hendriksen 
 
Regisseur   - Hans Kroes 
Souffleuse   - Kelly Lageweg 
 
Het belooft weer een lachwekkende avond te worden. De spelers, regisseur en souffleur zijn vanaf 
begin januari al twee keer in de week druk bezig om de tekst te leren. 
Dus komt allen, dan maken we er met elkaar een zeer leuke avond van. 
 
O.K.K Kuinre. 
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De dieetcoach  

Ondervoeding komt vaker voor dan u verwacht 

Uit een Fries onderzoek onder ouderen is gekomen dat zeker 20% van de oudere nog thuiswonende 
mensen ondervoed is. En dat terwijl zij het zelf niet weten. Maar de omgeving, inclusief de huisarts en 
andere medische specialisten, heeft ook niets in de gaten. Daarbij zijn zeker ook ouderen mét 
overgewicht ondervoed. Dit maakt het opsporen zo lastig. 

Het onderzoek “Goed Gevoed Ouder Worden” is gestart in 2016 en nu zijn de eerste 

onderzoeksresultaten bekend. Er is ook een website met deze naam gelanceerd. Op deze site staan 

tips voor ouderen en hun omgeving en ook twee zelftests op uit te zoeken hoe het met de 

voedingstoestand gesteld is. Er worden onder andere vragen over de eetlust, het gewicht, 

volwaardige voeding, voldoende vocht en slikklachten gesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat 

ouderen regelmatig problemen hebben met boodschappen doen, koken en het opeten van de (door 

anderen) bereide maaltijd. In het onderzoek zijn zelfstandig wonende ouderen van 60-90 jaar in 

groepsgesprekken geïnterviewd. De ouderen waren zowel zelfstandig wonend als samenwonend. 

Wat in alle gesprekken naar voren kwam, was de verbazing over het grote aantal ondervoede 

mensen. De deelnemers waren zichzelf helemaal niet bewust van het feit dat ondervoeding in 

Nederland voorkomt en al helemaal niet bij henzelf. Daarbij gaven zij ook aan het vreemd te vinden 

dat professionals in de zorg geen aandacht aan dit onderwerp schenken. De deelnemers wilden geen 

onnodige hulp vragen omdat zij bang waren hun zelfstandigheid te verliezen. Eten is iets persoonlijks 

en de deelnemers gaven aan dat zij zelf willen bepalen wat zij eten en drinken. Veel ouderen eten 

snel te weinig basisvoedsel (zie hieronder), soms ook bewust omdat zij op hun gewicht willen letten. 

Daarbij kunnen er problemen zijn bij het langdurig staan tijdens het koken, gebrek aan eetlust, 

slikproblemen en (buik)pijn. Overigens zijn er behalve de ouderen onder ons ook veel anderen 

ondervoed. Juist mensen die vaak streng lijnen, of voeding arm aan voedingsstoffen gebruiken, 

kunnen ondervoed zijn. Bij deze laatste groep is dit dan niet qua kilocalorieën (energie) maar doordat 

de voeding te weinig vitamines en mineralen bevat. Dit gebeurt vooral bij het eten van te weinig 

basisvoeding, zoals brood, fruit, groente, vis en zuivel en te veel (vetarme) extra’s waar ons lichaam 

niets aan heeft, zoals ontbijtkoek, Indische cake, eierkoek, biscuitjes, Japanse mix, etc. Er is immers 

lang verkondigd dat vetarme en light producten beter voor ons zijn. Dit is dus niet het geval, want er 

zitten minder vitamines en mineralen in. Daarbij is het ook bijna altijd flink bewerkt voedsel. Als dit 

“geknutselde voedsel” ons normale eten gaat vervangen, wat vaak gebeurt, gaat er echt iets fout. 

Dan raakt u zelf wellicht ook langzaam ondervoed. Wilt u meer weten? 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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Oud IJzer Aktie 
 

 

Stichting “Jeugdhonk” Kuinre 
 

OP ZATERDAG 14 APRIL A.S. KOMEN WIJ WEER 

LANGS OM OUD IJZER OP TE HALEN. 
 

U KUNT HET OUD IJZER NA 9 UUR ’S MORGENS OP DE STOEP 

ZETTEN OF ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE PERSONEN BELLEN OM 

HET OP TE HALEN. GEEN OUD IJZER BIJ HET JEUGDHONK 

BRENGEN ALSTUBLIEFT! 

 

LET OP: WITGOED IS GEEN OUD IJZER, WIJ KUNNEN DIT 

DAN OOK NIET MEENEMEN! 

 
Ruud van den Hengel   06 - 23650282 

Astrid Versluis       06 - 20043087 

Rowan Paulusma        06 - 10695988 
 

OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN VERZOEKEN WIJ DE 

BEWONERS VAN DE BUITENWEGEN OM VOORAF IN IEDER 

GEVAL EVEN TE BELLEN 
 

NAMENS DE JEUGD VAN KUINRE BEDANKT!!! 
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Puzzel 

 

 

De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder 

naar boven en schuin gevonden worden. De overgebleven letters vormen een woord.  

Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor 15 

mei 2018. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot.  

De winnaar van de vorige puzzel is: Antje Wiegmink 
De oplossing was: Vijfde ziekte 

mailto:kuunderskwartiertje@hotmail.nl
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Voor de kinderen tot en met groep 5. 
Inleveren kan bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 vóór 15 mei 2018. Vergeet niet je naam en leeftijd te 
vermelden! De mooiste kleurplaat krijgt een prijsje!  
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