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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 september, de inhoud van de krant betreft de maanden 
september, oktober en november. Lever uw kopij uiterlijk 15 augustus 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…. 
 

De afgelopen periode heeft ’t Kuunders Kwartiertje u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van 

het nieuwe jeugdhonk. Vanaf de allereerste plannen heeft u het hele traject kunnen volgen in de 

dorpskrant. Het project is inmiddels zo goed als klaar, zowel binnen als buiten en pronkt er nu een mooi 

jeugdhonk aan de Havendijk. Inmiddels is het naar volle tevredenheid alweer volop in gebruik. In dit 

nummer een prachtige fotocollage waarvan een ieder kan nagenieten van deze happening. 

Zomerklaar is ook onze Kuunderse Botter de KU11. Deze winter is deze voor een grote opknapbeurt 

naar de scheepswerf van de firma Schreur in Giethoorn geweest. Er is het nodige aan hersteld en 

vervangen zodat de KU 11 helemaal klaar is voor het komende vaarseizoen. Op zaterdag 21 april is de 

KU 11 feestelijk te water gelaten in Giethoorn. De redactie van ’t Kuunders Kwartiertje was speciaal 

hiervoor uitgenodigd om dit bijzondere moment mee te maken met de bemanning. Onder het genot van 

een hapje en een Kuunders slokje, heeft de redactie mee mogen genieten van dat mooie moment. 

Op 21 april werd voor het eerst in het dorpshuis een Lady’s Day georganiseerd. Vele standhouders die 

een kraampje hadden ingericht met van allerhande waar zodat deze beurs gevarieerd was. Kleding, 

schoonmaakmiddelen, make up, gezondheid, bloemen, zeer gevarieerd.  Voor ieder wat wils. De 

belangstelling onder de dames was groot van zowel jong en oud. Het was prachtig weer buiten maar 

vele dames namen de moeite om toch binnen een kijkje te nemen op de beurs.  

Inmiddels hebben we al kunnen profiteren van een paar mooie zomerse dagen. Je merkt het in en om 

het dorp. Toeristen zoals fietsers, campinggasten, pleziervaart, dagjesmensen hebben Kuinre ook dit 

jaar weer ontdekt. Het is dit jaar al vroeg op gang, de vakantieperiode moet nog beginnen. Altijd weer fijn 

te weten dat mensen ons mooie dorp en de omgeving zo weten te waarderen.  

We wensen iedereen een mooie zomer toe. Voor alle vakantiegangers onderweg een goede reis. En 

natuurlijk… veel leesplezier van dit Kuunders Kwartiertje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Ingrid Koopmans 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Juni  

8/11-06-2018 Uit-je-tent Kampeerfestival 

10-6-2018     Mixtoernooi VV Kuinre, aanvang 10.30 uur 

12-6-2018 Fietstocht Vrouwen van Kuinre 

22/23-06-2018 Trekkertrek Bantega 

30-06-2018 Beachvolleybaltoernooi VCK’76 en jeugdhonk 

  

Juli  

01-07-2018 Kuunder live aanvang 16.30 uur Sasplein 

07-07-2018 Oud papier 

  14-07-2018 Kersenfestival bij fruitbedrijf Hoekstra  

20/21-07-2018     Eventing Emmeloord in Kuinderbos 

20-07-2018 Slotfeest jeugdhonk 

  

September  

01-09-2018 Oud papier 

08-09-2018 Seniorenvissen, aanvang 14.00 uur 

14-09-2018 Brunch Stichting Ouderen Kuinre 

20-09-2018 Vrouwen van Kuinre, lezing “De blaas de baas” 

25-09-2018 Vrouwen van Kuinre, jaarlijks reisje 

25-09-2018 Vrouwen van Kuinre, jaarlijks reisje 

  

  

  

  

  

  

 
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. 
Voor eventuele aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie zie website: 

www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl  
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 Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 
 

 Verslag van de voorjaarsvergadering op 5 april 2018  

1. Opening. 
De voorzitter heet 35 aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Zwaan Versluis en 
Geke de Boer 
 
2. Twee minuten stilte. 
Gedurende 2 minuten stilte herdenken we de dorpsgenoten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
3. Verslag van de ledenvergadering van 17 november 2017. 
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen. Een uitgebreid verslag heeft in het  
Kuunders Kwartiertje van 2017 gestaan. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen. 
De nieuwe beheerder stelt zich voor: 
Jurgen Koster wordt per 1 juli a.s. de nieuwe beheerder van het dorpshuis. Hij is 43 jaar, geboren in 
Rotterdam, opgegroeid in Groningen en nu woonachtig met zijn vriendin in Creil. Hij heeft 2 kinderen uit 
een eerder huwelijk en is parttime werkzaam als kok bij De Kleine Burcht in Kuinre. 
 
4. Financieel verslag van Plaatselijk Belang Kuinre. 
Richard Bos licht het financieel verslag toe. Saldo bedraagt momenteel € 15.003,65. 
 
5. Administratie dorpskrant. 
Wordt toegelicht door Bram Lageweg. Saldo bedraagt momenteel € 3.512,00. 
 
6. Verslag en financieel verslag van de Sinterklaascommissie. 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Jantina Pit. Het is hetzelfde als vorig jaar. Saldo bedraagt 
€1.998,04. 
 
7. Financieel verslag van Feest Stichting Kuinre. 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Jos de Rond. Saldo bedraagt € 28.139,90. 
 
8. Verslag en financieel verslag jeugdhonk. 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Heidi Veenstra. Saldo bedraagt € 90.671,52. 
 
9. Verslag van de kascommissie. 
Martijn Ensing en Geke de Boer hebben dit jaar de boekhouding gecontroleerd en correct bevonden. 
Geke de Boer wordt bedankt voor haar inzet. Marjan Voorbij stelt zich beschikbaar voor de 
kascommissie en zal volgend jaar samen met Martijn Ensing de kascommissie vormen. Het verslag van 
de kascommissie m.b.t. het jeugdhonk komt na de pauze aan de orde. 
 
Pauze 
 
10. Projecten. 
 
Elke Vogelaar: 
 

- AZC: 
Momenteel zijn er ca. 655 bewoners. Hoofdzakelijk uit Syrië, Irak, Eritrea en Cuba. Het is redelijk rustig 
in en om het AZC. Enkele weken geleden zijn twee meisjes lastiggevallen, de daders zijn niet 
gevonden; dit incident is gemeld bij de politie. Elke verzoekt dergelijke incidenten wel te melden zowel 
aan de politie, als per email aan PBK, zodat zij dit kan meenemen naar het overleg, dat elke zes 
weken wordt gehouden bij het AZC.  
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- Glasvezel 

Er gaat begonnen worden met glasvezel in het buitengebied. De bewoners hebben rond 13 april een 
flyer op de mat gekregen. Mocht dit niet het geval zijn, graag hier melding van maken. 

 
- Jeugdhonk 

Jeugdhonk wordt door Ruud v.d. Hengel gepresenteerd. 
Het jeugdhonk is officieel geopend. Ruud vertelt over de gang van zaken over de sloop. Het schuurtje 
is verkocht. 
Daarna laat hij een diapresentatie zien over de bouw en vertelt over de voortgang. 
Het ziet er prachtig uit. De groep krijgt de complimenten van Elke.  

 
Harrie Bakker: 

- Wegdekproblemen 
Wanneer het weer het toelaat gaat begonnen worden met de herstelwerkzaamheden. 

 
- Vijverpark vissen 

Gemeente heeft vissen toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Er worden twee borden geplaatst, 
zodat duidelijk is dat nachtvissen niet is toegestaan. 

 
- Aanlichten Zwaan Rotonde 

Zwaan wordt aangelicht. Als er kabelruimte is, zijn de kosten laag. Er wordt door de gemeente gekeken wat 
de mogelijkheden zijn. 

 
Er wordt een vraag gesteld over de weg Nieuwstad, net onder brug zit een gat. Harrie zal actie ondernemen.  

Bauke Zandhuis: 

- Openbaar vervoer 
Er zijn geen bijzonderheden te vertellen over de mobiliteit. 
Het bord bij de kerk is nog niet gemaakt.  

 
Anneke Turkstra 

- Voortzetting Supermarkt 
Contract van de Superrr is getekend voor 5 jaar. Eventueel aanbod verschillende diensten. Casper gaat dat 

project op zich nemen. Zijn er ideeën, laat ze weten. Niet alles kan, maar wel veel. Mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt kunnen verschillenden diensten verrichten. 

- Nieuwbouw Kuinre 
Namens werkgroep “Groei” komt Marjan Hazebroek vertellen hoe de voortgang is:  

Er is een klankbordgroep opgericht. Helaas zijn nog niet alle buurten vertegenwoordigd. Van 19 
buurten hebben 12 gehoor gegeven.  

 

Buurten die vertegenwoordigd zijn bij de Dorpsplan overleggen:  

➢ Vijverpark, tw. Quinto, ’t Twaalfje, 1ste hofje. Burchtstraat, Superrrbuurt, Kuinderdiep, Middenbuurt, 
Halfweg, Bouwdijk-Rondebroek, Kuinderpolder 1, Kuinderpolder 2, Lindedijk, Worstdijk. 

 

Buurten die niet vertegenwoordigd zijn bij de Dorpsplan overleggen:  

➢ Vijverpark, tw. Lichtstad, Noordzijde. Pampus, H.de Cranestraat zuid, H de Cranestraat Nieuwstad, 
H. De Cranestraat Noord, De Schans. 
 

NB: Buurten die niet vertegenwoordigd zijn kunnen zich alsnog aanmelden. 
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Januari is de eerste vergadering geweest met een leuke, actieve inbreng. Er is hierbij met twee groepen 
gewerkt om te onderzoeken wat er allemaal nog meer zou kunnen. Er kwamen maatregelen uit op het 
gebied van wegen, woningbouw, toerisme. Ook is de vraag gesteld wat we willen vasthouden vanuit het 
vorige dorpsplan. De werkgroep heeft alles samengebracht en gerubriceerd. Tweede bijeenkomst zijn 
vooral twee onderwerpen besproken: ten eerste, hoe aantrekkelijk maken voor toeristen en als tweede, 
wat voor actie kunnen wij verrichten m.b.t. duurzaamheid. Eind maart zijn al de maatregelen 
onderverdeeld in thema’s en prioriteit. Uiterlijk 16 april zal de werkgroep de onderwerpen met de 
klankbordgroep bespreken. Wordt een mooi plan voor gemaakt. In juni volgt een vervolgbijeenkomst met 
als doel dat er een nieuw dorpsplan klaar is.  
De vraag wordt gesteld waarom niet alle buurten zijn vertegenwoordigd en of daar niet nog meer aan 
gedaan kan worden. Marjan zegt dat ze dat al gedaan heeft. Zij hoopt, dat als het plan klaar is, de 
overige buurten ook enthousiast worden en deel zullen nemen. Helaas is dan echter wel de kans 
verkeken om alsnog op het dorpsplan te reageren, behoudens tijdens de nog te houden evaluaties 
welke door de werkgroep jaarlijks gepland zullen worden.  
 

- Informatie betrekking hebbende op de ontwikkelingen in de woningbouw sector zijn algemeen van aard. 
Aangegeven wordt dat nieuwbouw op Overhavendijk vooralsnog een goede mogelijkheid biedt. Natuurlijk 
gebiedt ontwikkeling hiervan nadere uitwerking. De gemeente heeft overleg met de firma Grouwels, zijn de 
eigenaar van sociale huurwoningen in Kuinre en woningbouwcoöperaties m.b.t. ontwikkelingen van de 
sociale huurwoningen in de toekomst. Stand van zaken is nog niet bekend. Vraag n.a.v. hoeveel sociale 
woningen Grouwels nog heeft kan niet worden beantwoord.  
 

- Vliegveld Lelystad 
De media geeft uitgebreid informatie over het vervolg.  

- Voortgang basisschool 
M.b.t. de voortgang van de ontwikkelingen op de basisschool krijgt Monique Frankema, directeur het woord:  
. Oordeel van de inspectie is in juni 2016 dat de school zeer zwak is.  
. In augustus 2016 is er een onderwijsadviseur in de armen genomen om een plan op te stellen.  
. In juni 2017 is de inspectie weer op bezoek geweest en verzamelt zoveel mogelijk recente informatie.                        

Zij zagen dat er grote stappen gemaakt waren, maar dat er ook nog genoeg te doen was en oordeelde zwak. 

In de bovenbouw zijn nog wat problemen. Kinderen waren niet erg gemotiveerd om zelf aan te pakken en de 

verandering gaat niet zo snel. Resultaten groep 1 t/m 5 worden stabieler. Onderwijsbegeleiding is/wordt 

afgebouwd.         

   Komende onderzoek 10 juni 2018. Zij kijken naar de resultaten van verschillende groepen.  
 

- Peuterspeelzaal blijft vooralsnog bestaan als onderdeel van de Stichting op Kop en blijft daardoor open.  
 

Vraag: Gaan de schooltijden van half negen tot twee? Een enquête uitgeschreven met drie modellen. Een 

lichte voorkeur van de ouders gaat uit naar huidige schooltijden: Woensdag-  en vrijdagmiddag vrij. 

Klankbordgroep heeft dit afgesproken met de medezeggenschapraad. 

Vraag: Wat er opvalt is dat er erg veel kinderen van school gaan? Antwoord: Drie kinderen zijn weg voor 

speciaal onderwijs, Kuinre kan dit niet bieden. 

- Nationaal Park Weerribben-Wieden: 
Het kernteam heeft de afgelopen 2 jaar samengewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke visie 
voor de toekomst van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Men wil het Nationaal Park de komende 
jaren nog meer op de kaart gaan zetten. Het moet de gehele regio een impuls geven op zowel 
economisch als ecologisch gebied. In het Nieuwe Nationale Park zullen op verschillende locaties 
toegangspoorten komen te staan. Ook zullen de bezoekerscentra worden vernieuwd en zal het 
educatieaanbod worden vernieuwd. Het eindadvies wordt voorgelegd aan de voorzitters van de 
plaatselijke belangen waarna het wordt voorgelegd aan de raad. Voor de periode 2017-2018 heeft de 
gemeente Steenwijkerland de toezegging gedaan de loonkosten voor de organisatie op zich te nemen. 
Daarna is er geen budget voorzien, dus één van de taken van de directeur is het zoeken naar structurele 
financiering voor de gehele werkorganisatie. 
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Casper Pouwels 
 

- Jeu de Boules baan  
Het geld is binnen, de locatie is tussen de dijk en dorpshuis. De gemeente vraagt offerte aan, dit omdat 
de gemeente geen BTW hoeft te betalen. Er is overleg met de nieuwe beheerder van de Botter.  
Vraag: is dit wel een goede plek, er is altijd schaduw? Casper zegt dat er genoeg zon is. Er wordt goed 
gedraineerd. 
 

- Deelname werkgroep Groei 
Casper Pouwels is vertegenwoordigd namens het PBK in de Klankbordgroep en volgt daarmee de 
ontwikkelingen. 
 

- AED’s:  
De oude AED’s hadden storing. Er zijn nieuwe kasten gekocht. Bij installatie bleek dat er een tasje bij moest, 
kosten 100 euro, maar Alien heeft de tasjes zelf gemaakt. Applausje voor Alien. 

 
Vraag: rond oud en nieuw op slot doen? Antwoord: Om dat de AED’s dan niet meer gebruikt kunnen 
worden is dat niet mogelijk. Alien heeft assistentie gekregen van Ingrid Havelaar.  Als het kastje open 
wordt gemaakt gaat geen melding naar het landelijk netwerk. 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Anneke Turkstra en Bauke Zandhuis. 
Vacatures bestuurskandidaten zijn:  
Voorzitter 
Secretariaat/notulist/algemeen lid. 

 
Niemand van de aanwezigen biedt zich aan, er worden wel suggesties gedaan “hoe te werven”, maar 
daar blijft het bij. Eventuele gegadigden kunnen zich melden bij het secretariaat van het Plaatselijk 
Belang. Natuurlijk is het mogelijk om vooraf informatie in te winnen m.b.t. de invulling van de vacatures. 
  

12. De Vitrine 

Wil iemand de vitrine beheren? Er is animo om spullen te plaatsen, maar dat moet geregeld worden door 
iemand. Er bieden zich geen vrijwilligers aan tijdens de vergadering. Vraag is ook gesteld aan de nieuwe 
beheerder van de Botter.  
 

13. Mededelingen  

- Wisselende boekenkast is een idee van Elke. Wordt meegenomen in PB overleg. 
- Astrid wil nog steeds graag Egypte etaleren, maar staat graag haar plek af voor boeken en tijdschriften,  
- MFA wordt meegenomen in PB overleg.  
- Berry v.d. Heijden is de nieuwe wijkagent, hij komt zich de volgende keer graag voorstellen maar hij is 
  nu op cursus. 
 

14. Rondvraag 

Marien: Er is een nieuw college >> is het een idee om standaard de dorpskrant te sturen. Bram regelt 
dit. 
Casper: Bestuursfuncties Plaatselijk Belang >> denk erover na, bespreek het bv. op een verjaardag. 
Marien: voorstel om bestuursfuncties in te vullen >> Maak een lijst met geschikte mensen en benader 
die. 

 
15. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen. Bauke Zandhuis krijgt een bloemetje en een zwaan als afscheid. Bene 
en Roelie, huidige beheerders van MFA de Botter, krijgen ook een bloemetje ter ere van het feit dat zij al 
vele jaren, vanaf het begin, de ledenvergaderingen PB verzorgd hebben en dit voor hun de laatste 
ledenvergadering zal zijn. 
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 Oud krantenartikel van zolder…  
 
 
Naar aanleiding van deze foto in het vorige 
Kuunderskwartiertje, ‘Oud krantenartikel van zolder’ 
kregen we reacties van Karin Borg -Bakker en 
Gesina Smit- Lageweg. 
 
Er staat een foto in het Kuunders Kwartiertje met de 
vraag wie er opstaan en wanneer het was. 
“Karin Bakker appte me hierover met de vraag of ik 
dit wist, Karin dacht haarzelf te herkennen. 
Ik had net de dag daarvoor de oude fotoalbums van 
zolder gehaald en dus kon ik het gelijk nakijken of ik 
dit krantenknipsel ook had. 
Mijn moeder hield vroeger alles van ons goed bij en 
ik daardoor kon ik het knipsel er zo bijhalen”.  
 
Op de foto zijn we het dorp aan het schoonmaken, 
naar aanleiding van een actie van Plaatselijk Belang 
Kuinre, zodat de toeristen in een schoon Kuinre 
konden komen. Helaas bleek Karin er niet op te 
staan, al heeft ze wel meegeholpen. Op deze foto uit de Leeuwarder Courant, van 25 maart 1991, zie 
je op de voorgrond v.l.n.r. Aubrey Veltkamp, Sandra Pit, mij en Marja Wietsma. Daarachter de 
bestuursleden van Plaatselijk Belang; Jan Mast, Jos de Rond, Ida Ensing, mijn vader Bram Lageweg, 
Jelte Mulder en Ida Vogelaar. 
Dit allemaal er keurig naast geschreven door mijn 
moeder! 
 
Groeten Gesina Smit-Lageweg uut Blesdieke 
 

       
       
       
        (Artikel uit Steenwijker Courant) 

******************************************************************************************* 
Hierbij een “nieuw” oud krantenartikel waarvan bij de redactie niet bekend is welk jaar deze foto is 
gemaakt. Herkent u uzelf of iemand op deze foto dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. We hopen in 
het volgende Kuunderskwartiertje, meer van deze ‘Nachtbrakers’ te kunnen vermelden. 
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Op z’n Kuunders 
 
J P de H zou met een kar vol rotzooi naar de stort. Maar bij het wegrijden over de brug schoot de kar 
achter de auto weg. Gelukkig kon die tegengehouden worden, maar JP had er geen erg in. 
Bouwvakkers die op het dak stonden in de buurt probeerden met handbewegingen hem te laten weten 
dat er wat mis was. Maar hij zwaaide enthousiast terug. Bij de stort aangekomen vroegen ze wat hij 
kwam doen! Nou hij wilde de kar laten wegen vertelde hij ook nog een beetje knorrig over zoveel 
onnozelheid van de afvalmedewerker. Welke kar vroegen ze? En toen kwam onze dorpsgenoot erachter 
dat de kar er niet achter zat. Hij zat nog wel een beetje in de piepzak op de terugweg want waar was dat 
kreng eraf gegaan? Maar bij thuiskomst stond daar gelukkig de kar! En lachende bouwvakkers! Hij is 
toen alsnog naar de stort gereden maar wel nadat hij eerst goed had gecontroleerd of de kar deze keer 
wel goed aan de trekhaak vast zat. Goed afgelopen gelukkig!  
 
******************************************************************************************************************* 

Even de boodschappen in huis brengen en dan bij 
terugkomst de auto van de dijk gerold! Oeps! Volgende keer 
toch maar op de handrem zetten!  
 

   
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************* 
Dieren in het nieuws: 
 
Dyonne van ‘t Hul heeft zich over 2 moederloze rammetjes ontfermd en tijdens een BBQ met vrienden 
zijn de volgende namen bedacht, Ben en Bene! De 2 worden liefdevol door Dyonne grootgebracht op de 
boerderij van John de Vries. Die alles wat er aan beestenspul binnen wordt gebracht beantwoordt met 
“Als ik er maar geen werk van heb.” werk van heb”. 
 
Verrassing lam 
 
Gerben Kisjes kocht vorig jaar een zwarte ram. Maar die wilde hij niet bij zijn mooie 
witte schapen hebben want hij wil alleen maar witte schapen. De zwarte ram brak 
iedere keer uit zijn weiland en werd al door buren van de weg gehaald en liep zelfs 
op een gegeven moment bij zijn mooie witte schapen in. Dat werd Gerben te gortig 
en de ram werd eruit geplukt en met de veekoopman meegegeven. Wat schertst zijn 
verbazing!!! Bij het lammeren kwam er ineens een zwart lammetje tevoorschijn! Was 
de zwarte ram hem toch nog te snel af geweest! 
 

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

De Kuunder wordt niet 
alleen gepromoot bij voetbal 
maar nu ook bij een 
landelijk darttoernooi 

Brandweeroefening in de oude kleuterschool 
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Hej’t ok leezn? 
 
Handnwasn 
“Wat is er mit jow an de hant, hej koorse of zoo?” wik weetn ak mien zusien mit ’n root hooft bij de toafel 
zie zitn. “Nee gelukeg bink niet ziek, mar dit is zoowat lieke slim” foetert ze, in de gaweghejt veegt ze mit 
’n nat washantjen heur gezicht. Een beetjen gerust stelt vraag ik: “Mar wat is er dan mit jow, jie liekn wel 
’n indejaan mit zo’n root hooft!” 
 
Ze maakt ’t washantjen weer nat onder de kowe kraane en zegt: “Now zalt wel ofzakng denk ik, ’t is mien 
ejgng dome skult. ’t Zit zoo, kep al ’n dike week veule last van mien ruge…” 
“Van je ruge?”,veraldereert val ‘k heur in de reede, ‘k begriep heelemoal niet wat heur zeere ruge van 
doen het mit heur vuurrooje gezicht.  
 
“Now, omdak zo’n piene hep, hek me vanmorn goet hiete doest en de zeere pleke meseert. Noa ’t 
ofdroogng hek mien ruge fiks insmeert mit mildagan ekstraa. ’t Brant veskrikelek en ‘k hoop dat ’t mien 
rugepiene zal velichtn. Kep mien kleern an doan en mien gezicht insmeert mit spul teugng rimpels. Noa 
’n paar menuutn wort mien gezicht ereg brandereg. Toe ‘k in de spiegel keek skrok ‘k van mezelef”. 
  
’t Begint me ’n beetjen te daagng,  “Hej altemit vegeetn je hann te wasn noa ’t insmeern mit Mildagan?” 
“Ja, hartstike stom van me, ’t brant zoo ongenoadeg, ’t moet wel goet spul weezn”, meent ze. 
“Woarome goaj dan niet mit je zeere ruge noar de meseur?” 
 
“Op de teeleviesie hek noar Radar keekn, woar beweert wort dat aleman teveul betaalt veurt zieknfoons. 
Doarome hek mien pooles ok verandert mit ’n paar treedn leeger, ’t skilt ’n sluk op ’n borel. Noadeel is 
dak niet zoo vaak noar de meseur mag. Mien eenege hoop is midalgan. Mar ja, kep mezelef oareg bij de 
poot, goetkoop is duurkoop, wort wel es zegt”! 
 
An ale goeje dingng…. 
‘k Baal ervan als ’n steker…. mit veule wile hek joarnlang voliebalt! De leste tiet goat ’t niet van ’n lejn 
dakjen, mien gewrichtn werkn niet meer mit en de pientjens worn altoos grooter. 
‘k Hat meenstens nog tien joar deur wiln doen, helaas…. 
Aleman hartstike bedankt veur de geweldege tiet!!! 
 
’n Fejne zoemertiet en vekaansie wejnst, 
Akermanechien 
 
******************************************************************************************************************* 
Bij de 4 Mei herdenking staan we bij de Oorlogsgraven op het kerkhof in Kuinre. Ieder jaar lopen er 

minder mensen mee met de “Stille tocht” en zijn er minder mensen bij 

de krans- en bloemenlegging. Misschien komt het doordat we de 

gezichten er niet bij hebben van deze mannen, of zelfs jongens nog, 

die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van een land waar ze 

zelf niet eens woonden maar tijdens de oorlog zijn omgekomen in een 

vliegtuig wat in de Rondebroek terecht kwam. Teunis Schuurman is 

vanaf 31 maart 2006 bezig om alles aangaande de luchtoorlog in beeld 

te brengen. Hij zoekt naar namen en gezichten van de slachtoffers in 

een gebied van 80 bij 80 km. Na 11 jaar is hem dat aardig gelukt. 

Aanvullingen zijn altijd welkom bij hem. 0527 - 242316.  

Hopelijk komen er volgend jaar wat meer mensen bij de herdenking 

want ze zijn wel voor onze vrijheid gestorven. Laten wij dat eren met 

hoogstens 1 uurtje per jaar en 2 minuten stilte. Het is mooi om dat mee 

te maken samen met het trompetterkorps en het kippenvel moment als 

de “lastpost” wordt gespeeld voordat de 2 minuten stilte ingaan. Na de 

ceremonie is er koffie in het dorpshuis waar er gesprekken op gang komen over de oorlogsjaren en over 

de gang van zaken op dit moment wat ons bezighoudt.   
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman 
 
OVER STAATSBOSBEHEER: Onze missie is beschermen, beleven en benutten van de natuur die we 
voor de samenleving beheren. Staatsbosbeheer eigendommen zijn ons nationale groene erfgoed. In 
Nederland beheren we ruim 250 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een 
onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder. 
 
DE ZOMER DOOR IN HET KUINDERBOS 
 
UIT-JE-TENT KAMPEERFESTIVAL VAN 8-11 JUNI 2018 
 
Je tent uit, voor Hollandse speciaal bieren en sappen! 
 
Ook dit jaar barst het festival Uit-jeTent in de Noordoostpolder los in het tweede weekend van juni! Eén 
van de vier festivalterreinen is in het Kuinderbos, thema Natuur Actief! Het weekend van 8 t/m 11 juni is 
er volop activiteit rondom Natuurkampeerterrein De Veenkuil.  
 
Het hele weekend zijn er leuke dingen te doen voor het hele gezin, campinggasten en iedereen die het 
leuk vindt. Iedere avond is een gezellig kampvuur! Vrijdagavond beginnen we 19:30 uur met oud- 
Hollands bingo en kampvuur muziek, 21:30 uur speuren naar Vleermuizen. 
 
Zaterdag zijn er volop activiteiten! 09:00 uur speuren naar Waterdiertjes voor de kleintjes, 09:30 uur in 
het Kuinderbos de Schilder kunstwedstrijd en 11:00 uur Vlottenbouwen. ’s Middags om 13:00 uur 
Bolderwagenrit, 13:30 uur een prachtige Fietstocht en 14:00 uur vaartocht over de Kuinderplas. 
Zaterdagavond is er een Boeren BBQ, kampvuur en livemuziek. Een band…. zorgt voor een heerlijk 
ontspannen en vrolijke sfeer. Dit jaar is er een proeverij van Hollandse speciaal bieren en sappen. Er zijn 
zeven Hollandse speciaal bieren om van te genieten tijdens de barbecue waarvan er 5 in het 
arrangement zitten. 
 
Zondagochtend is er een buitengewoon Bourgondisch bosontbijt met vers gerookte zalm. Gezellig 
samen met kampeerders en mensen uit de buurt aan de mooi aangeklede tafels genieten van de warme 
broodjes, sappen, gekookte eieren en vers gerookte zalm. Een fijn buitenontbijt en een relaxed begin 
van je zondagmorgen! Voor de kleintjes is er om 11:30 uur waterkanon schieten.  
 
Aanmelden voor de activiteiten kan via www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos onder het kopje 
‘Activiteiten’. 
 
Wil je helemaal gaan voor het Uit-jeTent gevoel, logeer dan ook in de Noordoostpolder. In de buurt van 
het Natuur Actief-festival kan het op de camping bij Eigen Wijze, Camping Craneburcht of 
Natuurkampeerterrein De Veenkuil. Overnachtingen kunnen gereserveerd worden via www.uit-jetent.nl. 
******************************************************************************************************************* 

Boekelo in de polder 
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juli 2018 is de vierde editie van Eventing Emmeloord (CIC 1* en  
CIC 2*). Een internationaal evenement waar topsport centraal staat: bekende ruiters uit 
binnen- en buitenland verschijnen aan de start in het uitgestrekte Kuinderbos, dat uitermate geschikt is 
voor Eventing door de combinatie van open landschap, bos, brede zandpaden, natuurwater en vooral de 
goede bodem. Als toeschouwer staat u dicht op het parcours en kunt dus optimaal genieten van de 
spectaculaire sprongen en de harmonie tussen paard en ruiter. 
 
BuitenZinnig 
 
Op zaterdag kunnen bezoekers ook de hele dag genieten van Eventing BuitenZinnig: van 10.00 tot 
18.00 uur is er een landleven-markt op het Schoterveld met standhouders die op eigen wijze hun 
invulling geven aan de toevoeging ‘BuitenZinnig’. Daarnaast zijn er demonstraties van zandsculpturen 
bewerken, thema "sprookjes", diverse outdooractiviteiten voor jong en oud, kunstschilderij routes en niet 
te vergeten jachthondendemonstraties, paintballen en een heuse 4 x 4 landrover trial. Diverse 
horecatentjes, food- & coffeetrucks zorgen voor de inwendige mens. Voor gezelligheid en spektakel gaat 
u dus naar Eventing Emmeloord!  

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
http://www.uit-jetent.nl/
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Ook als ondernemer kunt u op een schitterende locatie uw relaties ontvangen. Informeer naar de 
mogelijkheden voor een marktkraam of verkoopstand op www.eventingemmeloord.nl. 
 
Ambassadrice Alice Naber 
Vorig jaar startten ruim 100 combinaties uit binnen- en buitenland. Ook eventing amazone Alice Naber 
uit Biddinghuizen is enthousiast over Eventing Emmeloord. Als inwoonster van Flevoland en 
ambassadrice van Eventing Emmeloord draagt ze het event een warm hart toe. ‘De combinatie van 
natuurlijke waterplassen, uitgestrekte paden met prachtige galopmogelijkheden en zicht op de 
hindernissen maakt het Kuinderbos tot een unieke locatie voor eventing. Eventing Emmeloord is een 
aanwinst voor de eventing sport en een absolute aanrader voor iedere eventing ruiter: het is een mooie 
en leerzame cross.’ 
 
Kijk op www.eventingemmeloord.nl voor meer informatie over Eventing Emmeloord. Standhouders die 
willen deelnemen aan Eventing BuitenZinnig kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op 
eventingemmeloord.nl/buitenzinnig  
 

 

Stichting jeugdhonk Kuinre 
 

Hoofdbestuur: Astrid Versluis, Angelique Wietsma, Ruud van 
den Hengel, Rowan Paulusma, Rick Mulder, Sigrid Veenstra, 
Heidi Veenstra, Aubrey Veltkamp, Robin Boekamp, Kay 
Oosterkamp, Annemiek Rijpkema. 
 
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Marissa Pit, Rosa ter Heide, 
Isan van ‘t Hul, Regina van Ee, Ylva Postma, Annemijn van de 
Bles, Mariet Elzinga. 
 

Als u het Kuunders Kwartiertje krijgt, weet u natuurlijk al dat het nieuwe jeugdhonk “t Strandhuus” is 
geopend door wethouder Dieke Frantzen en Alieke Paulusma. Het was een spetterende opening met 
heel veel bezoekers die het jeugdhonk prachtig vinden en een aanwinst voor de Kuunderse jeugd. 
 
Ook hebben we de jaarlijkse oud ijzeractie en Fancy Fair alweer gehad. Beide opbrengsten waren heel 
erg mooi. Het jeugdhonk is nu van ons zelf en daar komen erg veel extra kosten bij kijken zoals 
verzekeringen.  
 
We gingen vrijdag 18 mei voor het eerst open voor de jeugd met een lentefeest. 
Er werden alcoholvrije cocktails gedronken en cup cakes en fruitspiesen gegeten. Er waren spelletjes 
tussen de muziek door. 
 
Oproep: we vragen nog mensen die het leuk vinden 

om eens op een vrijdagavond achter de bar te staan 

bij het jeugdhonk. Opgeven kan bij een van de 

bestuursleden! 

 

  

http://www.eventingemmeloord.nl/
http://www.eventingemmeloord.nl/
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Een impressie van de opening d.d. 23 maart:        

 

 

 

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

  
 

De gift van de basisschool is besteed voor 

mooie spelletjes! 
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Familieberichten 
  

 

 

 
 
 

 

 

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

Op z’n Kuunders 
 

 

Een Poolse inwoner van Kuinre keek raar op toen hij bij zijn auto kwam 

om naar zijn werk in Duitsland te gaan! Zijn wielen waren er allemaal 

afgehaald en zijn auto stond op stenen! 

 

 

 

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

Denk je dat de katten snappen dat de tuin van Antje nu echt verboden terrein voor ze is?? 

Stan, zoon en broertje van 

Peter, Sandra, Lars, Maarten, 

Tijn en Jorrit de Haan 
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G 
 
 

 
 
 
Bekendmaking; uitslag biljartcompetitie 2017-2018 
  

 
 
1e prijs   L. Lageweg       38 pnt 
2e prijs   T. de Vries        34 pnt 
3e prijs   B. Koopmans    34 pnt 
 
*******************************************************************************************************************  

 
 
Senioren vissen Kuinre. 

 
De jaarlijkse viswedstrijd voor de senioren wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 september 2018. 
De aanvang is 14.00 uur in het Vijverpark en de inschrijving is vanaf 13.30 uur vanuit dorpshuis “de 
Botter”. 
 
Zoals de meesten wel weten, wordt deze wedstrijd gehouden voor inwoners van Kuinre of mensen 
die in Kuinre zijn geboren of er binding mee hebben. De deelname is mogelijk van 60 jaar of ouder, 
maar in het jaar dat men 60 wordt mag men voor de eerste keer meedoen. Er wordt geen inleg 
gevraagd, maar er is wel gelegenheid om een vrije gift te geven. In zijn oorsprong is het een 
wedstrijd, maar het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid en op deze manier kun je ook nog eens 
gezellig bijkletsen.   
 
De commissie die het organiseert benadert zo veel mogelijk van tevoren de deelnemers van wie we 
weten dat ze de leeftijd hebben en mee willen doen, maar het kan uiteraard mogelijk zijn dat wij 
bepaalde personen over het hoofd zien.  
 
Kent u iemand die graag mee wil doen, of bent u zelf 60 jaar of ouder en niet benaderd door 
ons, schroom dan niet en geef even een seintje aan de commissie.  
Opgave kan bij Otto Boerstra, H. de Cranestraat 19A te Kuinre (0527-231634). 
 
Wij hopen weer op een grote opkomst. 
 
De commissie 
 
 
 

 

Naam Gem Car Par KorP LanP Win Ver Rem T.Car T.Brt G.Gem N.Car %Gem %Car P.Moy H.S. Pnt
1 L Lageweg 0,700 14 28 4 27 19 9 0 351 448 0,780 16 111,43% 89,54 % 1,750 8 38
2 T de Vries 1,150 23 27 8 29 17 10 0 539 431 1,250 25 108,70% 86,8 % 2,550 9 34
3 B Koopmans 2,100 42 28 9 32 17 11 0 1024 472 2,160 43 102,86% 87,07 % 4,660 19 34
4 R Vermunt 0,900 18 28 8 29 16 11 1 442 475 0,930 19 103,33% 87,7 % 2,250 8 33
5 B Ram 0,950 19 28 4 29 16 12 0 458 466 0,980 20 103,16% 86,09 % 4,750 12 32
6 J Brouwer 1,000 20 28 10 29 16 12 0 490 483 1,010 20 101,00% 87,5 % 2,000 8 32
7 H Kooi 1,000 20 28 7 25 15 13 0 469 460 1,010 20 101,00% 83,75 % 2,850 8 30
8 H Metsemakers 0,700 14 28 9 26 15 13 0 319 459 0,690 14 98,57% 81,38 % 1,160 9 30
9 O Boerstra 1,750 35 28 8 27 14 14 0 838 502 1,660 33 94,86% 85,51 % 2,500 15 28

10 J de Haan 0,750 15 28 7 29 14 14 0 344 481 0,710 14 94,67% 81,9 % 1,250 7 28
11 W Bosscha 0,650 13 28 7 30 11 16 1 282 490 0,570 11 87,69% 77,47 % 1,440 6 23
12 J Gras 0,650 13 28 8 32 11 17 0 293 512 0,570 11 87,69% 80,49 % 1,620 6 22
13 B Lageweg 1,100 22 28 7 30 11 17 0 465 496 0,930 19 84,55% 75,49 % 3,140 9 22
14 J Oosterkamp 0,650 13 28 11 28 11 17 0 276 515 0,530 11 81,54% 75,82 % 1,000 5 22
15 R Poppe 1,000 20 27 9 29 5 22 0 404 468 0,860 17 86,00% 74,81 % 1,660 6 10

 

Biljartvereniging “de Botter” Kuinre 
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Werk in uitvoering…. 
 

 

Bij Fruitbedrijf Hoekstra aan de Oosterringweg in Luttelgeest is het bijna Kersentijd. Dit is een goed 

moment voor ’t Kuunders Kwartiertje om eens een kijkje te nemen 

bij Jan en Joke Hoekstra. 

Jan en Joke Hoekstra hebben een fruitbedrijf. Zij hebben twee 

zonen van 32 en 30 en een dochter van 27. De kinderen maken 

nog geen deel uit van de onderneming, maar bij drukte zoals de 

oogst van de kersen, pruimen en appels dan helpt zoon Peter en 

bij andere bijzonderheden springen de andere wel bij in het bedrijf. 

Er zijn naast onze kinderen 4 vaste medewerkers die ons helpen 

op het bedrijf. Jan zijn ouders zijn in 1956 vanuit Het Bildt in Noord 

Friesland, naar de Noordoostpolder gekomen. Zij zijn op de 

huidige locatie begonnen met 6 hectare akkerbouw. Vanaf 1963 is 

de overstap gemaakt naar het telen van appels en als tussenteelt 

aardbeien. In 1981 stopten de buren en kwam de eerste 

uitbreiding in hectares. Inmiddels is dit gegroeid naar 14 hectare. 

Jan had interesse in het bedrijf, is in 1982 met zijn ouders in 

maatschap gegaan en heeft het in 1985 overgenomen. In de 

beginjaren toen Jan en Joke nog in Emmeloord woonden, zijn ze 

daar al begonnen met het enten van boompjes.  

Inmiddels teelt het fruitbedrijf voornamelijk kersen, pruimen en appels en in mindere mate klein fruit. Het 

fruit en fruitproducten wordt aan huis in de boerderijwinkel verkocht. Om aan de vraag van klanten 

tegemoet te komen, verkoopt men hier ook groente, aardappelen en eieren. Ook maakt men van eigen 

producten originele geschenkpakketten. Naast verkoop aan huis wordt het fruit geleverd aan de 

Greenery, een landelijke groente- en fruitcoöperatie. Producten van de Greenery worden verkocht in 

diverse supermarkten en groentewinkels.   

Fruitbedrijf Hoekstra sorteert al hun fruit zelf met voor elk soort een daarvoor bestemde sorteermachine. 

Het fruit wordt gesorteerd op grootte en kwaliteit. Het gesorteerde fruit wat niet geschikt is voor de markt, 

voldoet prima om te verwerken voor fruitproducten zoals jam en sap. Het uitgesorteerde fruit wordt op 

het bedrijf opgeslagen in de vriescel tot het moment dat het naar een speciaal bedrijf gaat die het fruit 

perst. Het geperste fruit komt als sap in flessen en pakken 

terug en is geschikt voor de verkoop. Een goed en 

vertrouwd verwerkingsbedrijf is heel belangrijk want het is 

van groot belang dat het met zorg geteelde fruit als een 

smaakvol product in het schap terecht komt. De jam 

maakt fruitbedrijf Hoekstra, sinds 2009, op eigen bedrijf, 

er staat een enorme kookgelegenheid om veel fruit tot jam 

te verwerken.  

 

 

 

 

           Kersenbloesem in april   

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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Er worden diverse soorten appels geteeld. De meeste zijn bekende rassen, Elstar, Jonagold, Cox, 

Golden Delicious en Goudrenet. Minder bekend is de Wellant appel, uit meerdere testen is gebleken dat 

dit een hele smakelijke appel is met de bijzondere eigenschap dat ook geschikt is voor mensen met een 

appelallergie.  

In 2009 is de bouw van de nieuwe loods gerealiseerd, deze is in 2017 voorzien van zonnepanelen zodat 

men in eigen stroom kan voorzien. In deze loods wordt gesorteerd en gekoeld. Ook de boerderijwinkel 

bevindt zich hier en op de bovenverdieping is een degelijke en gezellige ingerichte grote kantine.    

Ontzettend veel jeugd (in de drukste periode ongeveer 60 vakantiewerkers) vinden hier een gezellige 

plek voor vakantiewerk in de kersen. De plukperiode valt tussen eind juni en half augustus. De pluk 

gebeurt handmatig. Goede sfeer is heel belangrijk voor vakantiewerkers om het werk in de boomgaard 

te doen. Dat blijkt wel, want velen komen ieder jaar weer met plezier terug voor de kersenpluk.  

Sinds 2012 beschikt men over een fruitautomaat. Klanten kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week 

over diverse soorten vers fruit beschikken.  

Voor klanten en passanten is er een prachtig terras met uitzicht op de boomgaard. Je kunt er gezellig 

koffie/thee drinken en heerlijk softijs met eigengemaakte kersensaus eten.  

Er zijn jaarlijks allerlei activiteiten op het bedrijf, waaronder excursies, rondleidingen en de 

appelplukdagen in september. Binnenkort op zaterdag 14 juli vindt het Kersenfestival plaats. Een 

gezellige en informatieve dag voor jong en oud om het kersenseizoen te vieren.  

U bent van harte welkom op het kersenfestival op 14 juli. 

Kijk voor meer en actuele informatie op de website www.fruitbedrijfhoekstra.nl  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fruitbedrijfhoekstra.nl/
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Stichting Ouderen Kuinre – Blankenham 
 

Stamppot eten 
 
Op 23 februari hebben we weer gezamenlijk gegeten. We begonnen deze middag gezellig met een 
leuke quiz. Hierna werd een stamppotbuffet klaargezet door Roelie en Bene waar we met zijn allen 
(68 personen) heerlijk van hebben gegeten. En daarna nog diverse toetjes uit grootmoeders tijd. 
 
Afsluiting seizoen. 
 
Woensdag 26 april was de afsluiting van de soos en het koersbal. 
De dames hadden een gezellige middag met spelletjes en een hapje en een drankje. 
 
Mededeling 
 
Met ingang van 2019 krijgen we geen subsidie meer, dit heeft vooral invloed op de gym. 
Samen met de gemeente hebben we nog een bijeenkomst in september waar u nog een uitnodiging 
voor krijgt. 
 
Het nieuwe seizoen beginnen we met een brunch op 14 september. 
De gymnastiek begint op 6 september om 13.15 uur en de zitgymnastiek om 14.15 uur. 
 
We wensen ieder een goede zomer toe en tot het komende seizoen. 
Stichting Ouderen Kuinre-Blankenham 
 

    Vrouwen van Kuinre  
 

Op dinsdagavond 20 maart hebben 26 dames een 

modeshow bijgewoond bij kledingzaak Bonita in 

Emmeloord. Zij werden daar hartelijk ontvangen 

met koffie/thee en zelfgebakken appelcake en 

konden daarna genieten van een modeshow met 

medewerking van onze eigen modellen: Agatha, 

Antje, Elly, Freda en Geke. Na de show konden we zelf de kledingrekken 

induiken, kregen we wat te drinken, een kortingscheque en een cadeautje. Een 

geslaagde avond, zeker ook voor Bonita, die 

misschien wel een weekomzet draaide deze 

avond… 

Ook zijn er in maart onder leiding van de creacommissie weer 

prachtige Paasstukken gemaakt.  

Een omgekeerde hanging basket werd opgemaakt met bloembollen en 

verse bloemen. Op donderdag 19 april verzorgde Jantien de Boer, 

politie- en justitieverslaggeefster bij de Leeuwarder Courant, op 

boeiende wijze over haar werk dat geen dat dag hetzelfde is en las zij enkele door haar geschreven 

columns voor. De aanwezige dames genoten van haar verhaal.  

AGENDA.  
12 juni 2018  Fietstocht 
Na de zomervakantie gaan wij verder met: 
20 september  Lezing “de blaas de baas” door mevrouw Abbing uit Oosterwierum 
25 september  Het jaarlijkse reisje; de bestemming blijft een verrassing.  
 
U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken!  
De bijeenkomsten zijn in dorpshuis “De Botter” te Kuinre. Lidmaatschapskosten: € 25,00 per jaar. 
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Presenteert 

Mixtoernooi 

 2018 

 

10 juni 2018 

 
Aanvang 10:30 uur 

   
 Opgave via: vvkuinre@hotmail.com 
 Opgavedatum:  Vóór 3 juni 2018 
 Graag vermelden:  Teamcaptain + Teamspelers  
 

 
Voor het spel regelement en meer informatie zie: 

www.vvkuinre.nl 
 

mailto:vvkuinre@hotmail.com
http://www.vvkuinre.nl/
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Kuinre oud en nieuw 
 
 
Reactie op deze foto’s: 
 
De foto met de 3 huizen zijn: 
WI-63 van Jan Jongstra,  
WI-62 van Hendrik ter Heide 
WI-61 van Albert Auke Timmerman. 
 

Het huis op de linker foto is het middelste huis op de rechter foto. Ze zijn afgebroken. 
 
Hier staan nu de 2 blokken H. de Cranestaat 163 en 165A, 167 en 167A. 
 
Hieronder nog enkele foto’s waar ik graag een antwoord op zou willen. 

 
 
 
  Waar is deze foto gemaakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Waar deze? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u contact met mij opnemen, mijn gegevens zijn:  
 
Gea Lageweg, H. de Cranestraat 58, 8374 KP Kuinre, tel. 0527-231684 
Mailadres bram.lageweg@hetnet.nl. 
 

mailto:bram.lageweg@hetnet.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 
Zaterdagavond 23 juni geen viering 
Zondag 24 juni is er een gezamenlijke viering in de H. Nicolaaskerk te Vollenhove aanvang 10.30 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 
 
In de zomermaanden is onze kerk op vrijdagmiddag open van 14.00 – 16.30 uur. 
In de zomer gaan veel mensen op vakantie, maar ook veel mensen blijven thuis om welke reden dan 
ook. Dan kunt u zich eenzaam voelen of behoefte hebben aan een praatje. Of u bent nieuwsgierig naar 
onze kerk. Schroom niet maar kom gerust! In de kerk staat de koffie en thee klaar, u kunt luisteren naar 
muziek of er is een luisterend oor voor u aanwezig.  
 
Kerkdiensten 
 3 juni Ds. R. v.d. Hucht Viering Heilig Avondmaal 9.30 uur 
 10 juni Ds. K. van der Kamp Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 17 juni De heer J. Smit Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 24 juni Ds. R. v.d. Hucht Doopdienst 9.30 uur 
 
 1 juli De heer J. Smit  10.00 uur 
 8 juli Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 15 juli Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 22 juli De heer J. van Riessen Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 29 juli De heer K. de Lange Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
 5 augustus Mevr. B. Groen Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 12 augustus De heer J. van Riessen Gez. in Blankenham 10.00 uur 
 19 augustus Ds. A.P. Oosting Gez. in Kuinre 10.00 uur 
 26 augustus Ds. R. v.d. Hucht Gez. in Blankenham 10.00 uur 
   
Koffiedrinken na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 10 
juni en 19 augustus is er koffiedrinken na de dienst. Wij nodigen u van harte uit een kopje mee te 
drinken! 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
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Doopdienst 24 juni 
In de dienst van 24 juni zal Sieme Veenstra, zoon van Hilbert en Rina Veenstra-Mulder, broertje van 
Jurre en Lieke, worden gedoopt. Sieme is geboren op 13 januari 2018. Op het geboortekaartje staat: 
‘Groei, geniet, geef, lach, laat gaan, leef, straal en wees jezelf altijd.’ Dankbaar en blij zijn wij met de 
geboorte van onze zoon Sieme. In deze dienst verlenen Leonie en Henk uit Emmeloord hun muzikale 
medewerking. We zien uit naar een feestelijke doopdienst, die begint om 9.30 uur! 
 
Zomeravondconcert 
Op zondagavond 17 juni houdt ons koor Jubilee haar jaarlijkse zomeravondconcert o.l.v. dhr. Henk 
Boeve uit Luttelgeest. Christelijke Muziekvereniging Excelsior Kalenberg/Hoogeweg o.l.v. dhr. Willem 
Flisijn, verleent hun medewerking aan deze avond. Marleen Bos uit Kuinre zal solo zingen met de 
muziekvereniging, de samenzang zal organist Theun Hoen uit Ossenzijl begeleiden. Aanvang van deze 
avond is 19.30 uur, er is een collecte voor de gemaakte kosten. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Het is dagelijks te horen op radio, televisie en te lezen in de kranten. Met ingang 
van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) 
van kracht. Dit is voor alle organisaties, verenigingen in Nederland van uiterst 
belang. Zo ook voor onze kerkelijke gemeente. We moeten er allemaal van 
bewust worden dat het gebruik van persoonsgegevens niet zomaar mag. Het is 
gebonden aan duidelijke en strikte regels en voorwaarden. Er mogen geen 
overbodige persoonsgegevens vastgelegd worden. Er moet altijd sprake zijn van een duidelijk 
omschreven doel waarom je die specifieke gegevens wilt vastleggen.  
De kerkenraad is druk bezig met de uitwerking, welke gevolgen heeft deze verordening voor onze 
gemeente maar ook voor bijvoorbeeld de aula. Dit is een hele klus, waarbij de kerken ondersteuning 
krijgen van de Protestantse Kerken Nederland. We houden u op de hoogte via onze informatiekanalen. 
 

Wij gaan met de uiterste zorg om van de privacy van onze leden/personen die dergelijke 
publiciteit willen vermijden. Mocht er onverhoopt toch iets gemeld/vermeld/geschreven zijn en u 
heeft daar bezwaar tegen dan kunt u contact opnemen met scriba-kuinre@live.com 
Wij zullen adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken.  

 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook voor de R.K. Nicolaaskerk van belang. 
En krijgen ondersteuning vanuit het Bisdom Utrecht. 
 

Wij gaan met de uiterste zorg om van de privacy van onze leden/personen die dergelijke 
publiciteit willen vermijden. Mocht er onverhoopt toch iets gemeld/vermeld/geschreven zijn en u 
heeft daar bezwaar tegen dan kunt u contact opnemen met coördinator Agatha Cats 
Wij zullen adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken.  

 

Open monumentendag zaterdag 8 september 2018 
Op zaterdag 8 september staat onze kerk weer open i.v.m. Open Monumentendag. Het landelijk thema 
is dit jaar In Europa. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het 
Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor 
internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse 
inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de 
historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. 
 
Stuur de kerk een kerk!  
Hoe kun je in je eigen kerk iets zichtbaar maken van een 
wereldkerk? We gaan gebruik maken van de 
vakantiebestemmingen van de mensen in het dorp. We willen u 
vragen een ansichtkaart te sturen naar onze eigen gemeente 
wanneer u op vakantie bent. Op deze kaart moet een kerk 
afgebeeld staan. Deze kaarten zullen we ophangen in de kerk 
en zijn op monumentendag te bewonderen. Zo ontstaat er een 
kleurige collage van allerlei kerken van over de hele wereld. 
We hopen zo dat er iets van de wereldwijde kerk zichtbaar is in 
onze kerk. Zo hopen we bij het landelijk thema aan te sluiten. 
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De kaarten kunt u sturen naar: 
Aagje Poepjes    of   Gery Polderman 
Henric de Cranestraat 80d      Kuinderdiep 7 
8374 KR Kuinre       8374 EZ  Kuinre 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een kaart te sturen om welke reden, maar u heeft nog wel (oude) 
ansichtkaarten in de kast liggen die we mogen gebruiken. Dan kunt u contact opnemen met een van 
onderstaande personen. 
 
In april 2018 is de Hervormde Vrouwen Groep (HVG) helaas ophouden te bestaan, wegens gebrek aan 
baten en leden. Tijdens monumentendag willen we materialen tentoonstellen van de HVG van de 
afgelopen bijna 80 jaar.  Mocht u nog foto’s of ander materiaal ter beschikking willen stellen. Wij horen 
het graag. U contact opnemen met: 
 
Jeanet Siepel, 231784,    Elly Paulusma, 231539,  
Aagje Poepjes, 231061,     Gery Polderman, 231799, 
Linda Polderman, 611187 
 
Meer informatie over monumentendag leest u in het volgende Kuunders Kwartiertje. 

Vakantie, even wat anders    Vakantie, vier het met dankbaarheid 
even er op uit gaan     vertrouw op Gods bewarende hand 

even aan de zijlijn staan    Hij blijft met een ieder verwant 
zoals veel andere Nederlanders.   en houdt Zijn vleugels uitgespreid 

 
Vakantie, hele mooie tijden     

en houdt Zijn vleugelen uitgespreid 

gaan en staan waar je wilt    Bron: http://www.christelijkegedichtensite.nl/ 
een tijd boven alles uitgetild    gedichten-v/137-vakantie.html 
lopen door bossen en weiden. 
 

Vakantie, genieten van de natuur 
zo mooi in het zomer seizoen 

dat zal een ieder goed doen 

en op zoek naar het avontuur.  
Vakantie, ontspanning, vrijheid   Wij wensen u allen een 

genieten van de mooie omgeving   goede zomer toe en  
het is een unieke tijdpassering   vergeet niet om een  
en het geeft voor velen blijheid.   kaartje te sturen  
 
 
 
 
 
  

http://www.christelijkegedichtensite.nl/
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S.K.I.P. 
 
Uit het scheepsjournaal van de KU11:  
  
“Zaterdag 21 april 2018. Heden ligt de punter te Giethoorn op de scheepswerf van Jan Schreur, een 7e 
generatie punterbouwer. Heldere luchten, het water van het Bovenwiede is kalm bij een windkracht 2 uit 
het oosten. En wat een bijzonder heugelijke dag vaarvrienden! De KU11 zal vandaag, opnieuw in haar 
reeds honderdzesjarig bestaan, te water worden gelaten. De afgelopen maanden is ze grondig 
gerestaureerd en onder andere voorzien van een up- to date elektromotor met bijbehorende accu’s. De 
zeilen zijn hersteld, een aantal spanten en ander houtwerk is vervangen zodat de laatste Kuunderse 
Zuiderzeepunter klaar is voor komende jaren. Wethouder Oosterveen (recreatie en toerisme) van de 
gemeente Steenwijkerland zal de officiële handeling voor zijn rekening nemen. Het voltallige bestuur en 
een aantal genodigden zijn getuige van dit feit” 
  
Tot zover de verslaglegging in het scheepsjournaal.  
  
Het bestuur en de leden van Stichting Kuinre In Promotie (SKIP) stelden tijdens de najaarsvergadering 
van 2016 vast dat de KU11 toe was aan ingrijpend onderhoud. Sinds de punter in 1988 en 1989 volledig 
is gerestaureerd naar haar huidige staat zijn er uiteraard wel werkzaamheden aan de punter verricht 
maar niet zo ingrijpend als afgelopen winter. De elektromotor die de oorspronkelijk dieselmotor al had 
vervangen was er één van de eerste generaties en had haar beste tijd gehad. De techniek van de nu 
geplaatste motor maakt het mogelijk om met meer vermogen langer te kunnen varen als zeilen geen 
optie is. Qua waterdichtheid (een niet onbeduidend aspect op een schip) waren er ook de nodige zorgen 
die aangepakt moesten worden. Verder waren de zeilen toe aan herstelwerkzaamheden.  
  
Een inschatting van de te verrichten werkzaamheden door punterbouwer Jan Schreur uit Giethoorn gaf 
een concreet beeld van wat er aan de punter moest gebeuren en uiteraard de kosten die daarmee 
gepaard gingen. Punterbouwer Jan Schreur heeft overigens een bijzondere band met de KU11. Toen hij 
zijn vader opvolgde op de werf in Giethoorn was de KU11 zijn eerste restauratieproject.  
  
Diverse fondsen zijn vervolgens aangeschreven om het noodzakelijk geld bij elkaar te krijgen. Onder 
andere de Rabobank en de gemeente Steenwijkerland hebben bijgedragen om de restauratie mogelijk 
te maken. Ook waren er een aantal geldschieters die anoniem wensen te blijven. Dat respecteert het 
bestuur natuurlijk en daarom op deze plaats onze dank! 
  
De tewaterlating werd extra feestelijk gemaakt door de SUPERRR, Slagerij André Mulder en Emiel’s 
Partyverhuur. Deze Kuunderse ondernemers sponsorden respectievelijk een drankje, een hapje en 
materiaal. Ook aan hen is SKIP dus dank verschuldigd.  
  
U kunt natuurlijk ook varen met de KU11! Via de website www.kuinre.nl kunt u zich aanmelden voor een 
vaartocht door de weerribben. Kosten zijn 8 euro per persoon. Er vaart dan een schipper mee en ook 
een natuurgids. Heeft u vragen over de KU11? Neem dan contact op met Edwin Wietsma via 
edwinw761@gmail.com of bel 06-11751460. 
 

                                       

http://www.kuinre.nl/
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Hallo beste lezers, 

De tijd vliegt voorbij. Onze 5 maanden Peru zitten erop.  
In totaal hebben we ongeveer 100 kinderen en ouders 
op weg kunnen helpen. 
 
Het helpen bestond uit: 
 

- kinderen die niet naar school gingen aangemeld       Voedselpakket voor een familie 

bij scholen. Waar nodig bijgesprongen met het                              
betalen van schoolgeld.                           

 
- ouder(s) en kinderen die niet in bezit waren van een ID- kaart (identiteitskaart) op weg geholpen naar 

de benodigde instanties en geassisteerd met de aanvraag van een ID-kaart. Geen ID kaart is niet naar 
school, geen basis ziektekostenverzekering en geen werk. 
 

- met ouder(s) en kind naar ziekenhuis of poste de salud. Veel ouders weten de weg niet en lopen vast 
in een ambtelijke molen. Niet kunnen lezen en schrijven is daarbij het probleem. Len heeft in deze 
haar contacten met de ziekenhuizen en gezondheidszorg. Zij regelt de nodige afspraken met artsen en 
specialisten. 
 

- het kopen van speciale babymelk voor moeders die om wat voor reden geen borstvoeding kunnen 
geven. Vaak hele jonge moeders van 12,13,14 en 15 jaar of moeders met een besmettelijke ziekte, 
HIV besmetting komt heel veel voor. 
 

- verzorgen van voedselpakketten voor extreem arme gezinnen. We hebben daarvoor contacten met 
lokale overheid en kerk zodat pakketten terecht komen bij gezinnen die het echt nodig hebben. 
Afhankelijk van samenstelling van het gezin maken we deze pakketten zelf en leveren deze ook zelf 
af, zodat we de thuissituatie ook zelf kunnen beoordelen. 
 

- het beleggen van bijeenkomsten met lokale hulpverleningsinstanties zodat deze elkaar leren kennen 
en elkaar kunnen helpen. Communicatie en samenwerken is nog een groot probleem. Door enkele van 
deze bijeenkomsten is hier al een behoorlijke vooruitgang in geboekt. 
 

- het mede verzorgen met kerst van enkele chocolatadas (soort kerstfeest) voor extreem arme 
gezinnen. Er wordt dan voor chocolademelk, cake en kleine cadeautjes gezorgd.  
 
Zo kan ik nog wel meer projecten opnoemen waar we mee bezig zijn. Dit wordt nu gecontinueerd door 
Peruaanse vrijwilligers. We houden contact met hen via mail en ook telefonisch. Eind oktober van dit 
jaar gaan we terug naar Peru. Mocht je meer over ons project willen weten dan kun je contact met ons 
opnemen via e-mail info.HENUKI@gmail.com   
 

- Vriendelijke groeten, Jan en Len       

         
  Kinderen in arme woonwijk                                                                                                                   Hulpverlening thuis 

  

 

mailto:info.HENUKI@gmail.com
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Burgemeester de Ruiterschool  

Na twee weken meivakantie zijn we net weer begonnen aan alweer de laatste periode van het 
schooljaar. 
Een kleine terugblik op de afgelopen periode: 
 
Alle kinderen hebben hard gewerkt en nieuwe dingen geleerd bij rekenen, taal en lezen. Dat gaat in 
iedere periode van het schooljaar ‘gewoon’ door. 
Daarnaast zijn er altijd leuke en leerzame andere activiteiten. Om een aantal voorbeelden te noemen: 
 
De kinderen van groep 7/8 hebben geholpen bij de jaarlijkse paddentrek. Ze hebben dit jaar 169 padden, 
kikkers en salamanders overgezet! 
Groep 4/6 heeft een mooie, muzikale voorstelling gehad in Oldemarkt. De voorstelling heette ‘blauw 
gras’. De kinderen hebben ervan genoten! 
Groep 3/5 heeft een aantal clinics van Fides gehad waarbij ze onder andere hebben geleerd goed naar 
elkaar te luisteren en samen te werken. 
Groep 1/2 hebben twee bezoeken gebracht aan bedrijven in de omgeving: eerst waren ze op bezoek bij 
een boerderij en daarna in het kader van het project techniek in een garagebedrijf. 
En verder waren er onder andere een voorleeswedstrijd, schoolvoetbal, de schoolfotograaf heeft weer 
mooie foto’s gemaakt, een verkeersexamen voor groep 8. 
 

 
 
 
In vorige edities van het ‘Kuunders Kwartiertje’ heb ik geschreven over het verbetertraject van de school. 
Na het oordeel ‘zeer zwak’ van de inspectie is het oordeel vorig jaar juni bijgesteld naar ‘zwak’. Op 4 juni 
a.s. komt de inspectie opnieuw onderzoek naar de ontwikkelingen die we als team hebben doorgemaakt. 
We vertrouwen erop dat we de kwaliteit zodanig hebben verbeterd dat we weer een basisarrangement 
verdienen. 
We vinden het spannend, maar we kijken er ook naar uit!  
 
Op onze school is regelmatig hulp nodig, die we meestal krijgen van de ouders van de kinderen. Soms is 
er meer hulp nodig en zo is het idee ontstaan om de vraag om specifieke hulp ook bij andere 
dorpsbewoners neer te leggen. We zijn op zoek naar mensen: 

• Die van tijd tot tijd wat klussen willen doen in de school: bijvoorbeeld tl-lichten vervangen, iets 
ophangen, kleine zaken repareren. 

• Die een paar keer per maand bij de overblijf willen helpen. 

• Die een paar keer per maand in een groep willen helpen met knutselactiviteiten. 
 
Heeft u wat tijd over en lijkt het u leuk om in de school iets te betekenen? Neem dan contact op met 
ondergetekende via de mail: directie@burgderuiterschool.nl 
 
 
 
Namens het team van de Burgemeester de Ruiterschool, 
Monique Frankema, directeur 
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De Trekkertrek vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 22 
juni en op zaterdag 23 juni de gehele dag. De 
vrijdagavond is gereserveerd voor de 2,5 ton en de 3,5 
ton klasse en de oldstocks. Ook is er op vrijdagavond 
een demo van de Bloody Mary! Dit jaar is er ’s avonds 
in de tent een band met livemuziek: Lemonade! Zij 
spelen gevarieerde muziek, dus onder het genot van 
een biertje (of wat anders) voor iedereen een 

gegarandeerd gezellige avond.   ` 
 
 
 
 

 
Op de zaterdag is het de beurt aan veel verschillende klasses. 
Van boeren trekkers tot aan supersport zullen hun kunsten vertonen. 
Ook zijn er deze dag verschillende oldtimers aanwezig die het bekijken waard zijn en waarvoor er een 
tourtocht wordt georganiseerd en een wedstrijd ringsteken. 
Op deze zaterdag wordt er ook aan de kleine toeschouwers gedacht, we organiseren een mini 
trekkertrek waarbij je een echte beker kunt 
winnen en er zijn springkussens op het terrein 
aanwezig! 
  
 
Al met al een zeer leuk uitje voor de hele familie! We hopen jullie dan ook allemaal te zien 22 en 23 juni 
op de Trekkertrek in Bantega. 
Voor meer info kijk op onze website: www.trekkertrekbantega.nl 
  

Aankomend jaar vindt alweer de 7e editie plaats van de 
Trekkertrek in Bantega. 
Wat een aantal jaar geleden is begonnen met een paar 
enthousiaste heren die graag weer een trekkertrek in de 
buurt wilden, groeit nog steeds elk jaar. 
Ook elk jaar probeert het bestuur er weer 2 hele mooie 
dagen van te maken, met bijna elk jaar weer nieuwe dingen 
en voor iedereen wat wils. 
 

 

http://www.trekkertrekbantega.nl/
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Kuinderse Activiteiten Stichting 
 

Kindercarnaval 
 
Op 17 februari 2018 was het weer zover! Het leukste feestje van het jaar!!! 
De kindercarnaval! 
Vanaf 14:00 uur begon het feestje, Clown Nelis kreeg iedereen direct in 
de stemming om te dansen en te zingen! Na een kleine pauze met een 
lekker glas ranja was het tijd voor de playbackshow. Dit jaar hadden we 
maar liefst 10 opgaves! Onze jury had de moeilijke taak om uit deze 10 
geweldige optredens de 2 beste te kiezen. En er kan er maar 1 de 
winnaar zijn! Ook keek de jury naar wie er het mooist verkleed was 
gekomen, er waren zoveel jongens en meisje gekomen met mooie 
creaties aan. Het was een zeer geslaagde middag met heel veel dans, 
zang en plezier! Wij hopen jullie volgend jaar weer te zien!   

Prijswinnaars playbackshow en mooist verklede jongens en meiden! 
 
Playbackshow: 
1e prijs: Elise Geerlings als Ariane Grande met Break free 
2e prijs: Sabrina en Miranda – Smurfenstijl   
Mooist verklede meisjes: 
1e prijs: Mirthe Ensing - aankleedpop  
2e prijs: Lisanne Pauwels – snoepkont 
Mooiste verklede jongens: 
1e prijs: Daan Thien - zombie 
2e prijs: Tijn de Haan – wolf 

Autopuzzeltocht 

Op zondag 6 mei 2018 werd door de Kuinderse 
Activiteiten Stichting voor de twintigste keer een 
gezellige puzzeltocht voor auto’s gehouden.  
De tocht voerde via de polder rond Bantega 
polder naar de buurt van Sint Nicolaasga en via 
Idskenhuizen kwamen de puzzelaars terecht in 
Langweer. 
Via Boornzwaag en Scharsterbrug kwamen ze 
onder de verlegde A7 door en daarna onder 
andere via Ouwsterhaule en langs de boorden 
van het Tjeukemeer naar 
Delfstrahuizen/Echtenerbrug. Daarna over de 
Schoteruiterdijken langs de Tjonger weer terug 
naar Schoterzijl. Door de Kuinderpolder werden 
de deelnemers geleid naar dorpshuis “de Botter” 
in Kuinre. 
Onderweg waren de deelnemers verschillende letters tegengekomen en aanwijzingsborden die 
genoteerd moesten worden. Ook moest men bij de controleposten vragen beantwoorden en keuzes 
maken om de juiste route te vinden. 
Er deden deze dag 41 auto’s mee en er zaten totaal meer dan 125 volwassenen en kinderen in de 
verschillende deelnemende voertuigen. Na afloop kon men nog even napraten en werd de route 
uitgelegd zo die was bedacht door de uitzetters. Indien de route goed werd gereden waren er maximaal 
456 punten te vergaren. Er waren voor de deelnemers die de route het beste hadden gereden 8 prijzen 
en een poedelprijs beschikbaar die ook dit jaar traditioneel weer bestond uit vleespakketten.  
 
De winnaars waren: 
Combinatie Koopmans - Bergman       405,8 punten 
Combinatie Groenestege - Veenstra  404,0 punten 
Combinatie de Rond - Kroes   382,0 punten 
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Historische Vereniging IJsselham  vragen en aanvullingen  

Hoofdstraat 23a   8375 AK Oldemarkt     bij voorkeur richten aan:   
www.historischeverenigingijsselham.nl  Linda Polderman 0527-611187 
info@historischeverenigingijsselham.nl  linda.polderman@lichtmeijer.nl 
 
OORLOGSSLACHTOFFERS (1) - KUINRE 
 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 23/3 (september 2015). 
In het originele artikel worden ook oorlogsslachtoffers vermeld die in Oldemarkt gewoond hebben, we 
beperken ons hier tot Kuinre. 
 
In De Silehammer 23/1 (maart 2015) stond een opsomming van Joden, geboren in Kuinre en in 
Oldemarkt, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 
De link met hun geboorteplaats moge dan niet zo groot zijn, zij hebben wel onder ons gewoond (onder 
ons “getent”, naar de letterlijke vertaling van het Evangelie van Johannes 1:14). 
Op de website van de Oorlogsgravenstichting worden echter veel meer namen van oorlogsslachtoffers 
vermeld die een link hebben met onze regio – voor de redactie en denkelijk voor veel van onze lezers 
een onthutsende gewaarwording. Vandaar op deze plaats een eerste inventarisatie, om aan al die 
oorlogsslachtoffers recht te doen, hen een naam te geven. Daarbij is vermeld aan wie al eens in De 
Silehammer aandacht is geschonken, met nu een samenvatting.  In deze Silehammer aandacht voor de 
oorlogsslachtoffers uit de gemeenten Kuinre en Blankenham. Bij een paar namen staat een uitgebreid 
Uitgelicht. 
 
Wie zijn oorlogsslachtoffers?  
Vrijwel elk jaar is er discussie over wie wij in Nederland op 4 mei gedenken. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers 
om. Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting, 
zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Maar bovenal kwamen tallozen om het leven door doelbewuste en 
systematische vervolging en moord. Onder hen Joden, Sinti en Roma en andere groepen die door de 
nazi’s als minderwaardig werden beschouwd.  
Sinds 1961 herdenken we op 4 mei ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en 
vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. In een officieel Memo-
randum, bewust heel algemeen geformuleerd, is vastgelegd wie wij op 4 mei herdenken. 

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers.  
Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 

De gegevens van de site www.oorlogsgravenstichting.nl zijn waar mogelijk aangevuld met verwijzing 
naar eerdere publicaties in De Silehammer en soms ook met enige extra informatie, kort of iets 
uitgebreider in een Uitgelicht.  
Korte vermeldingen staan in de 42 gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting. Zo betreft 
Gedenkboek 36 de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork. 
 
Van de acht Joodse slachtoffers vermeld in ’t Kuunders Kwartiertje maart 2018, ontbreekt op 
www.oorlogsgravenstichting.nl Esther van den Berg-ter Horst (Kuinre 1862 - Amsterdam 1941). Niet 
beschouwd als oorlogsslachtoffer, omdat zij al vroeg in de oorlog in rusthuis “Loeza” is overleden. De 
naam van Ilisabeth de Horst (Kuinre 1873 - Sobibor 1943) is op die site foutief vermeld als Elisabeth.  
Van de vijf geallieerde vliegtuigbemanningsleden die in Kuinre zijn begraven, wordt alléén genoemd: 
Brown c.s. (5 M.R.); bedoeld zal zijn E.J. Brown (?).  
In De Silehammer 13/1 (maart 2015) 28v. staan de vijf graven met opschriften.  
 
Dirk van den Bosch           
Geboren 03.03.1920 te Kuinre, overleden 16.11.1943 te Oldenburg (Duitsland). Beroep: Bakker.  
Nederlands ereveld te Osnabrück-Westerberg. Nr. A 39. Geen graffoto. 
De Silehammer 18/1, 8v.: Bakkerszoon, ondergedoken in de Noordoostpolder, opgepakt en 
tewerkgesteld in Rastede. Overleden aan de gevolgen van difterie. Zijn ouders konden bij de begrafenis 
aanwezig zijn. Na de oorlog is Dirk niet in Nederland herbegraven, daar zagen zijn ouders te zeer tegen 
op.  
 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Teunis Koopmans          
Geboren 13.01.1909 te Sint Nicolaasga, overleden 22.02.1945 te Kuinre. 
Lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS; vaak kortweg BS). 
Algemene Begraafplaats Kuinre. Vak/rij/nummer 26 71. 
De Silehammer 13/1, 29v.: Busondernemer, maar omdat de bussen niet meer reden, hielp hij zijn vader 
in de bakkerszaak. Hij zat in de ondergrondse. Drie SS’ers wilden hem oppakken. Teunis dook het water 
van de Linde in en werd beschoten. Hij is nog naar huis gebracht, stierf korte tijd later.  
 
Boudewijn Dirk Leenheer  
Geboren 30.09.1920 te Kuinre, overleden 04.08.1944 te Vught. 
Beroep: Klerk. Lid van het verzet. Gecremeerd. Gedenkboek 36. 
Extra informatie mede dankzij krantenknipsels en onderstaande bronnen: 
www.nmkampvught.nl/biografieen/leenheer-boudewijn-d/   
Koostra, J., en K. Jansma, Represailles in Friesland. Grouw 2013. 
 
Vader Cornelis Aalbert Leenheer was van 1910 tot 1930 schoolhoofd in Kuinre. Diens vrouw Sijtske 
Durksma werd in 1917 onderwijzeres in Slijkenburg.  
Boudewijn Dirk is genoemd naar beide grootvaders: tuinman Boudewijn Leenheer en wagenmaker Dirk 
Durkstra. Een jongere broer kreeg dezelfde voornamen, in andere volgorde! In 1930 werd vader 
benoemd tot hoofd van de openbare school in Jubbega (Derde Sluis).  
Zijn jonge jaren heeft Boudewijn in Kuinre doorgebracht. Hij zal als late leerling – scholen begonnen toen 
in april – vanaf omstreeks 1927 tot in 1930 in Kuinre naar school zijn gegaan, wellicht staat hij op een 
schoolfoto.  

Als klerk van het bevolkingsregister werkte Boudewijn onder meer in Zutphen 
en Amsterdam. In Amsterdam sloot Boudewijn zich aan bij het verzet. Hij 
werd gepakt. Zijn ouders wisten niets van het verzetswerk van hun zoon en 
na diverse zoekacties hoorden ze dat Boudewijn in Kamp Vught zat. 
Op 28 augustus 1944 kregen de ouders een pak kleding van hun zoon 
toegestuurd met daarbij de mededeling dat Boudewijn op 4 augustus 1944 in 
Kamp Vught was gefusilleerd, samen met vijf collega’s van het 
bevolkingsregister. 
 
Rotterdamsch nieuwsblad 01.09.1944. 

 
Boudewijns oom Willem Bastiaan Leenheer (1878-1945) zat ook in het verzet. Hij overleed op 21 maart 
1945 te Kassel (Dld.) en is herbegraven op het Nationaal Ereveld te Loenen. 
In Jubbega, gemeente Heerenveen, is een straat naar Boudewijn genoemd:  
Boudewijn Leenheerstraat.  
Het besluit hiertoe is genomen op 19 augustus 1957.  
Zijn vader, overleden in 1959, heeft dit nog mogen meemaken.   
De naam B.D. Leenheer staat vermeld (linkerrij) op het oorlogs- 
monument uit 1949 aan de Van Maasdijkstraat in Heerenveen.  
Voor degene die eens in de buurt komt, deze straat loopt langs de 
achterkant van ziekenhuis De Tjongerschans. Bij de spoedeisende 
hulp aan de linkerzijde staat dit monument. 
 
Ook de naam B. van Ens 
eveneens op de linkerrij.  
Over hem meer in het 
volgende Kuunders 
Kwartiertje. 
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      Senioren Biljartclub Kuinre 
Kampioen 
 

 

Het Kuinre Senioren Biljart team in de Botter 
 
Afgelopen seizoen hebben we 2 beker-prijzen gewonnen. 
 
Op 17 april is ons, als seizoen winnaar van de Senioren-Biljart-Regio-Steenwijkerland, de wisselbeker 
uitgereikt. Hij is door het BC1-Regiobestuur tijdens de jaarlijkse slotmiddag in het mooie Giethoorn 
overhandigd. We behaalden deze prijs met een ruime voorsprong in punten op 9 andere teams. 
 
 

 

17 april uitreiken wisselbeker aan de Steenwijkerland competitie kampioen van BC 1 
te Giethoorn door Henk Doze aan Betty de Vries van het Kuinre team. 

 

Op 25 april zijn we uitgenodigd om in de jaarlijkse wedstrijd tegen de kampioen van de andere groep te 
spelen. Deze winnaar van groep “BC2” is Zonnekamp uit Steenwijk. De wedstrijd is gehouden in 
Steenwijkerwold. We hebben met ruime cijfers gewonnen.  
 
De beker ging sinds jaren naar BC2. De uitreiking vond op dezelfde dag plaats door de voorzitter van het 
Regiobestuur van BC1 Bert Struijlaart. Na afloop heeft Zonnekamp ons gevraagd om een revanche 
wedstrijd. Volgend seizoen na 3 september zullen we hen voor een wedstrijd in de Botter te Kuinre 
uitnodigen.  
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Inmiddels hebben we beide bekers in de vitrine bij de SUPERRR naast alle prachtige opgezette dieren 
mogen uitstallen voor bezichtiging door u allen. Kijk en bewonder! 
 
 

 

Kuinre team voor het begin van de wedstrijd tegen Zonnekamp 

 

Uitreiken beker-winnaar BC1-BC2 wedstrijd aan onze wedstrijdleider Jeep Heida 

Los van dit alles spelen wij als actieve biljarters van boven de 50 jaar een intern Kuunder 
Clubkampioenschap. Deze keer moet ik de informatie hiervan kort houden. 
  
Dit seizoen is Fokke de Boer clubkampioen. Hij ontvangt hiervoor de Kuunder wisselbeker uit handen 
van Jeep Heida onze 1e wedstrijdleider.   
  
Op 3 mei a.s. houden wij ons gebruikelijke slot-buffet bij Bene en Roelie in de Botter. Hier zullen de 
Kuinre-clubprijzen worden uitgereikt.  
 
Het was een succesvol, maar vooral gezellig jaar waarvan we met z’n allen als biljarters hebben 
genoten. 
 
Er is altijd plek voor extra personen die met ons mee willen doen. Biljarten leer je door het te doen. De 
regels en het spel zijn dusdanig, dat het NIET uitmaakt of je veel of weinig caramboles maakt. De kans 
om te winnen is even groot voor iedereen. 
 
Zoek ons op in de Botter op dinsdagmorgen en/of donderdagmiddag. 
 

Tot ziens in begin september 2018. 
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Dorpshuis ‘de Botter’ 
 

Binnenkort beëindigen Bene en Roelie na ruim 40 jaar het beheer van het dorpshuis. 
 
Op 16 januari 1978 nam Bene de taak over van Appie Koning, als beheerder van het dorpshuis. Het 
toenmalige dorpshuis was in 1975 gebouwd, en destijds drie jaar oud. Het eerste en beste weekend dat 
er niets op de agenda stond konden Bene en Roelie hun eigen feestje geven en zijn op 10 maart 1978 
getrouwd. Het paar betrok de woning naast het dorpshuis. Bene en Roelie hebben drie kinderen, Ingrid, 
Marja en Ben. Zij zijn opgegroeid in en om het dorpshuis. Het wonen bij het dorpshuis maakt de 
combinatie gezin en werk heel praktisch, als ouders was je altijd in de nabijheid van de kinderen. 
 
Bene deed in de beginjaren het beheer van het dorpshuis naast zijn werk als dakdekker bij de firma 
Lageweg. Na enige jaren stopte Bene hier mee en combineerde zijn werkzaamheden in het dorpshuis 
met een part time baan als monsternemer. Het nemen van melkmonsters tweemaal daags tijdens het 
melken bij de boeren in de regio, was goed in te plannen met de activiteiten in het dorpshuis.  
 
In de loop der jaren is het verenigingsleven tot bloei gekomen. De gymnastiek en volleybal bestonden in 
1978 al, de drumband en seniorenbiljart zijn iets later opgericht. Het dorpshuis heeft een brede en 
sociale functie. Mede doordat het Jeugdgebouw in de H. de Cranestraat werd verkocht, werd het 
dorpshuis nog meer bezocht. Verenigingen die daar bijeenkomsten hadden, houden deze nu bij Bene en 
Roelie.  
 
De activiteiten in het dorpshuis zijn in de loop der tijd wel verandert. Vroeger waren het meer bruiloften.  
Er werd toen meer getrouwd dan tegenwoordig en vrijwel iedereen vierde de bruiloft in het dorpshuis. 
Toen zaten de gasten aan lange tafels door de zaal. Tegenwoordig, mede door de opkomst van de 
statafel, is dit niet meer zo. Gasten zitten verspreid en er is meer beweging onderling tijdens een feest. 
Tegenwoordig mogen er dan minder bruiloften zijn, er worden wel meer feestjes gegeven, vooral op de 
zondagen. Een familiebijeenkomst, jubileum, reünie en met name meer verjaardagen die worden gevierd 
in het dorpshuis. Geheel en goed verzorgd, er is van alles mogelijk. Als de sportzaal niet bezet is, 
hebben de jeugdige gasten deze tijdens het feest, geheel tot hun beschikking en kunnen zich daar naar 
hartenlust uitleven. Zo is een feest bij Bene en Roelie, heel uniek en voor jong en oud geslaagd. 
Bij gelegenheid van uitvaart en/of condoleance, worden deze bijeenkomsten zorgvuldig en naar wens 
ingevuld.  
 
Bij Bene en Roelie kun je heerlijk eten. Prachtige buffetten, warm, koud, toetjes of hapjes buffet, alles 
zeer uitgebreid, gevarieerd en het ziet er tiptop uit. We willen nu allemaal wel eens weten hoe Roelie dat 
doet. Het is heel simpel; geef je ogen goed de kost en wees vooral creatief.  
 
Na de nieuwbouw in 2013 is er veel veranderd. Bene en Roelie wonen niet meer bij het dorpshuis en 
hebben voor het eerst het gevoel, dat zij naar het werk gaan. Het is drukker geworden. De loop zit er 
goed in. Er zijn veel meer volleybalwedstrijden. Vooral nu op zaterdag de jeugd competitie volleybal 
speelt. Na de wedstrijd en training is er de nazit met drankje en hapje. 
 
Er is geen vast podium meer in de sportzaal. Voor de toneeluitvoering wordt een mobiel podium 
gebruikt. Er is een scherm voor digitale presentaties. De ruimtes zijn te verdelen door mobiele 
schermen. Zo kan de zaal in het dorpshuis geschikt worden gemaakt voor meerdere en grotere of 
kleinere bijeenkomsten. Er is van alles mogelijk. Het nieuwe gebouw werkt prettig en efficiënt. Praktische 
indeling van de ruimtes, gemakkelijk om te onderhouden en schoon te maken. Bene en Roelie zijn na de 
nieuwbouw niets tegengekomen waarvan ze zeggen; dat het achteraf anders had gemoeten. Met de 
winkel ernaast in hetzelfde gebouw, is het er een gezellige ontmoetingsplek geworden.  
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Het beheren van het dorpshuis is een manier van 
leven. Beheren is: gastheer/vrouw zijn, onderhoud en 
schoonmaak. Beheren van de agenda, verzorgen 
van allerlei bijeenkomsten, feesten, vergaderingen 
enzovoort.  
 
Per 1 juli stoppen Bene en Roelie. Hun taak wordt 
overgenomen door Jurgen Koster. 
 

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

 

Drumband en majorettenvereniging “Zomabe’s” Kuinre 
 

Elk jaar worden we gevraagd voor de Palmpasenoptocht in Vledder. De te lopen afstand is niet erg 
groot, maar voor ons allemaal altijd een start van het seizoen voor de optredens buiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In mei hebben we de wandelaars van de avond-
vier-daagse Scherpenzeel/Munnekeburen-Kuinre 
en in Lemmer weer binnen gehaald. In juni 
bestaat zorgboerderij Z!N vijf jaar, ook daar 
hebben we van ons laten horen. 
 
 
 
 
Nieuwe leden: we hebben het al veel vaker 
aangegeven.  
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 woensdag 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. 

 
 

 

http://dewindjammerskuinre.nl/voorbeeld-pagina/foto-windjammers-3/
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Harmke en Jacoba delen graag hun 
ervaringen in de zorg  
 
Wijkteam Kuinre/Ossenzijl van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt verzorging en verpleging aan huis 
in Kuinre, Ossenzijl, Blankenham e.o. Harmke de Lange, verzorgende IG en Jacoba Romkes-Roos, 
wijkverpleegkundige, zijn twee van de 11 leden van dit enthousiaste thuiszorgteam. Zij geven hieronder 
een interview over hun werk. 
 
‘’Ons kantoor zit in Oldemarkt, waar ook wijkteam de Landerijen en wijkteam IJsselham hun kantoor 
hebben. We werken nauw met elkaar samen wat de zorg en ondersteuning voor de cliënten een extra 
pluspunt geeft. Als een cliënt graag vroeg in de route wil worden bezocht vanwege een 
ziekenhuisbezoek en we kunnen dit niet organiseren in onze eigen planning, dan vragen we hulp van de 
andere teams. Zo proberen we met elkaar de best passende zorg te bieden aan onze cliënten’’, zegt 
Harmke. Door de goede samenwerking overleggen de teams makkelijk over specifieke situaties en 
delen zij hun kennis met elkaar. “Ook vallen we voor elkaar in bij ziekte, zodat de cliëntenzorg altijd door 
kan gaan”, vult Jacoba aan.  
 
In Oldemarkt komt in de ‘Landerijen’ elke donderdagmiddag een groep ouderen bij elkaar onder de 
naam ‘Dagje Vrije Tijd’. Deze groep bestaat uit mensen die gezelligheid zoeken en op een leuke manier 
onder begeleiding een middag met anderen leuke activiteiten doen. Op dat moment heeft de 
mantelzorger even tijd om iets voor zichzelf te gaan doen.  
 
Korte lijntjes 
De verzorgenden IG en verpleegkundigen hebben veel contact met de huisartsen en apotheken. 
Bovendien maken de wijkteams regelmatig gebruik van de kennis en kunde van diverse andere 
zorgdisciplines van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zo zijn de lijnen met gespecialiseerd 
verpleegkundigen op het gebied van wondzorg, incontinentie en diabetes, dementie en het MTH-team 
(dat medisch technische handelingen uitvoert) heel kort. 
 
Afwisseling 
‘’Ik werk nu 7 jaar bij de Zorggroep en zie elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Als er een nieuwe 
cliënt met een zorgvraag komt, vind ik het leuk om mij te verdiepen in hun specifieke situatie. Behalve 
dat dit helpt om die zorg te kunnen geven die nodig is, leer ik soms zelf ook weer nieuwe handelingen 
en/of over nieuwe complexe ziektebeelden. Als ik wat nieuws heb geleerd, deel ik dat met mijn collega’s. 
En zo houden we elkaars kennis op peil en leren we van elkaar,” gaat Harmke verder. ‘’Ook de 
afwisseling in taken en werkzaamheden in mijn werk vind ik erg leuk. Bij bijvoorbeeld mevrouw Jansen 
doe ik de kousen aan en bij meneer de Bruin help ik met wassen en aankleden en geef ik de medicatie. 
Natuurlijk probeer ik ook even tijd te maken voor een kopje thee, zodat we even een gezellig praatje 
kunnen maken. Door deze momenten leer ik de mens achter de zorgvraag nog beter kennen. Er 
ontstaat vaak toch een band en dan hoor je ook dingen die mensen echt bezighoudt. Samen kunnen we 
dan kijken of ik of een collega iets voor hen kan betekenen. Dat maakt mijn werk zo boeiend en 
betekenisvol!’’ 
 
Zorgplan 
Als ik zorg nodig heb, kan ik dit dan zelf aanvragen? ‘’Ja hoor, dat kan zeker’’, vertelt 
wijkverpleegkundige Jacoba die nu alweer 9 jaar bij de Zorggroep werkt. “In die jaren heb ik  
veel zien veranderen. Waar we 5 jaar geleden nog een indicatie moesten aanvragen om zorg te mogen 
geven, kijken we nu als wijkverpleegkundigen zelf welke en hoeveel uren zorg nodig is.” De 
wijkverpleegkundige komt op huisbezoek als zorg gewenst is of als er vragen over zijn. Samen met de 
zorgvrager en de mantelzorg maakt zij een zorgplan. Er dient een zorgovereenkomst te worden 
getekend en daarna kan de zorg starten. “We evalueren dit plan regelmatig met de zorgvrager. Want 
tenslotte blijft deze zelf de regie houden over de eigen situatie. We streven ernaar om te ondersteunen 
bij de handelingen die mensen zelf niet meer kunnen, zodat men zo lang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. Ik vind het altijd fijn om te zien dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen, en dat wij als wijkteam soms voor even en soms langer een stukje van hun leven mogen 
meemaken en zo nodig een helpende hand kunnen bieden. Als er geen zorg meer nodig is, dan wordt 
de zorg weer afgesloten.” 



 
                     51 

 

 
Bereikbaarheid 
Het team van 5 verpleegkundigen en 6 verzorgenden IG is 
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Men kan bij 
de wijkteams van Zorggroep Oude en Nieuwe Land terecht 
voor medische handelingen, zoals pijnbestrijding, 
medicijnen geven, infuus verzorgen, insuline spuiten en/of 
stoma- en wondverzorging. Ook bieden ze hulp bij 
dagelijkse handelingen zo  als opstaan, wassen, douchen, 
aankleden, naar het toilet gaan, het aan- of uittrekken van 
steunkousen en verstrekken van hulpmiddelen en 
verpleegartikelen. Ze ondersteunen bij personenalarmering 
en er wordt nachtzorg geboden als dat nodig is. 
Wijkverpleging (verzorging en/of verpleging thuis) kan 
worden ingezet door de huisarts of het ziekenhuis, maar ook door de zorgvrager zelf of dienst 
familie/mantelzorg. 
 
Meer informatie?  
Voor informatie, het aanvragen van zorg, het aanmelden voor ‘Dagje Vrije Tijd’ of met vragen, belt u 
telefoonnummer: (0561) 430749. Een mail sturen kan ook: thuiszorgkuinreossenzijl@zorggroep-onl.nl 
******************************************************************************************************************** 
 

De dieetcoach 
 
Advies: maximaal 100 gram alcohol per week 
Er is alweer een studie gedaan naar het effect van alcohol op de gezondheid. Wetenschappers hebben 
de gegevens van 83 studies, waarin bijna 600.000 mensen uit 19 verschillende landen zijn gevolgd, 
beoordeeld. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet. 
Mensen die alcohol drinken, hebben een verhoogd risico op sterfte en hart- en vaatziekten bij een 
consumptie vanaf 100 gram alcohol per week. In het artikel staat dat dit 10 glazen zijn, maar hier zit 
volgens mij meteen de valkuil. Wij drinken namelijk veel grotere glazen dan de normglazen. U zou 
bijvoorbeeld 7½ glazen wijn uit een fles moeten halen. De meeste mensen komen niet veel verder dan 5 
glazen. Dit betekent dat u per glas minstens 15 gram alcohol binnenkrijgt en zo zit u al met 6-7 glazen 
per week op de 100 gram alcohol!! In het onderzoek hebben geheelonthouders een hoger risico op 
sterfte en hart- en vaatziekten dan matige drinkers (met maximaal deze 100 gram alcohol per week). 
Echter, voor het trekken van conclusies over het effect van alcohol op de gezondheid hebben de 
onderzoekers geheelonthouders uitgesloten. Deze groep bleek teveel te verschillen van alcoholdrinkers 
wat betreft geslacht, etnische afkomst, roken en diabetes. Zo zijn onder geheelonthouders bijvoorbeeld 
meer vrouwen en mensen met diabetes. En uit eerder onderzoek is al eens gekomen dat de 
geheelonthouders van vandaag wellicht in het verleden juist teveel alcohol hebben gedronken. Dit maakt 
juiste conclusies trekken zeer moeizaam. De relatie tussen alcohol en hart- en vaatziekten is complex. 
Het laagste risico op alle soorten hart- en vaatziekten samen is gevonden bij een consumptie van 100 
gram alcohol per week. Vooral het risico op een hartinfarct is lager, maar het risico op een beroerte is 
juist hoger. De onderzoekers hebben uitgerekend in hoeverre een hoge alcoholconsumptie de 
levensverwachting van 40-ers verlaagt. Vergeleken met maximaal 100 gram alcohol per week gaat een 
consumptie van 100-200 gram alcohol per week gepaard met een half jaar korter leven. Een consumptie 
van 200-350 gram per week verkort het leven gemiddeld met 1 à 2 jaar en meer dan 350 gram alcohol 
per week gaat gepaard met een 4-5 jaar korter leven. Ik heb expres alle glazen even omgezet in 
grammen alcohol per week, want zodra onze glazen groter zijn, geven wij ons een onterechte vrijbrief 
om (meer) alcohol te gebruiken: we zitten immers nog niet op het maximaal aantal glazen. Alcohol haalt 
u trouwens uit de vetverbranding. Dus behalve het risico op vroegtijdig overlijden, is het ook een groot 
nadeel voor het behoud van uw lichaamsgewicht als u alcoholische consumpties neemt. Met elk glas, 
met dus de 10 gram alcohol, is uw lever 1½ uur bezig om dit te verwerken. Deze tijd verbrandt u geen 
vet. En daarbij daalt het bloedsuiker. Dit houdt de lever normaal gesproken stabiel, maar niet als hij het 
giftige alcohol onschadelijk maakt. U merkt dit zelf aan een toegenomen eetlust, veroorzaakt door een 
dalend bloedsuiker. En dan zijn juist de zoute, koolhydraatrijke en vetrijke extra’s super onhandig. Want 
doordat u niet in de vetverbranding zit, heeft het lichaam de neiging om de energie uit deze extra’s om te 
zetten in vet. 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. 

mailto:thuiszorgkuinreossenzijl@zorggroep-onl.nl
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VCK ’76 en het JEUGDHONK organiseren op 

30 juni 2018 
 

Het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEACHVOLLEYBAL 

TOERNOOI 
 

Locatie: JEUGDHONK 

(bij jachthaven Kuinre) 

 

JONG EN OUD IS WELKOM 
geen entree 

 

Toernooi regels: 

 

Jeugd – vanaf 10:00 uur    De rest – vanaf 13:00 uur 
Iedereen vanaf groep 4 t/m groep 8  Meedoen met een team van 
mag meedoen. Elk team bestaat   min. 6 spelers, tenminste 2 dames  
uit min. 4 en max. 6 spelers   en max. 3 Nevobo spelers 
Kosten € 4 per team    Kosten € 12,50 per team   

Elk team levert een teller 
 

Geef je op vóór 16 juni!!  
 

bij Yvonne Jonkers, H. de Cranestraat 35 Kuinre / jonkers.r@home.nl 
 

 
 
 

mailto:jonkers.r@home.nl
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Inschrijfformulier junioren Beachvolleybaltoernooi 30 juni 2018 
 

Teamnaam ……………………………………………………… 

Contactpersoon: 
 
Naam ……………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………. 

PC/Plaats …………………………………………………….…. 

Tel. ………………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………... 

Namen Teamleden       Leeftijd 

 

1…………………………………………………………….  ………jaar 

2…………………………………………………………….  ………jaar 

3……………………………………………………………. ………jaar 

4……………………………………………………………. ………jaar 

5……………………………………………………………. ………jaar 

6……………………………………………………………. ………jaar 

 
Opgave vóór 16 juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

Let op! Minimaal 4 spelers/ speelsters uit groep 4 t/m 8. Kosten € 4 per team 
 

Aanmeldingen mét inschrijfgeld inleveren bij:  
Yvonne Jonkers, H. de Cranestraat 35 Kuinre / jonkers.r@home.nl 

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

 
Inschrijfformulier senioren Beachvolleybaltoernooi 30 juni 2018 
 

Teamnaam ……………………………………………………………. 

Contactpersoon: 
 
Naam ………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………… 

PC/Plaats ……………………………………………………. 

Tel. …………………………………………………………… 

Email………………………………………………………… 
Namen Teamleden  
 
1……………………………………………………………. 

2……………………………………………………………. 

3……………………………………………………………. 

4……………………………………………………………. 

5……………………………………………………………. 

6……………………………………………………………. 

7……………………………………………………………. 

8……………………………………………………………. 

 
Opgave vóór 16 juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

Let op! Minimaal 6 spelers waarvan minimaal 2 dames en maximaal 3 Nevobo competitiespelers. Elk 
team moet een teller leveren. Kosten € 12,50 per team. 

Aanmeldingen mét inschrijfgeld inleveren bij:  
Yvonne Jonkers, H. de Cranestraat 35 Kuinre / jonkers.r@home.nl 

mailto:jonkers.r@home.nl
mailto:jonkers.r@home.nl
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Puzzel 
 

P U N V A R E N D M O N U M E N T E R E 

O U E R G Y N M G N I N N A M E B O I G 

V K N N E R G H I H N Z D R O O B K A B 

A U R T E I T A E R C E R E C R E A S T 

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

R N A S D R V K H U U L B E H V O C T C 

T D A N S T W A O S D E R O M K N H H H 

O E L E T S A E O K A N U Z E Z D I W T 

C R K S A V T E R Z E T Z E E G E P E E 

H P R I B I E Z N F E S L U I S R P E R 

T U E U I S R P U N T E R B O U W E R S 

E N T L L V A S E I T A N O D N A R R C 

N T N S I A V W I N D E N W U O T K I H 

L E I T T N C B B R E E U W E N E G B I 

G R S R E G I L L I W IJ R V E E R P B P 

G I E A I S C H R E U R E Z F T S C E S 

Q W K W T T A A M A R I T I E M C K N I 

Z E I Z E U Z U I D E R Z E E E H L I V 

D E O G F R E L E E R U T L U C I I E P 

E I K E N E I T A R U A T S E R P H S V 

                    
Punterwerf  Zeilen   Breeuwen   Stabiliteit 
Giethoorn   Recreatie  Varend Monument  Donaties 
Eikenhouten  Haven   Cultureel Erfgoed  Water 
Punterbouwers Weerribben  Kok    Vis 
Onderwaterschip Sinterklaas  Schreur   Sluis 
Huisman  Zwartsluis  Bemanning   Wind 
Zuiderzee  SKIP   Zuiderzee   Touw 
Restauratie  Visvangst  Boeg    Dek 
Vaartochten  Bakboord  Schipper   Maritiem 
Vrijwilligers  Achterschip  Kuunderpunter   
 
 
 
De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder 
naar boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor 15 
september 2018. Onder de goede inzendingen wordt een VVV- bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Alex Timmerman 
De oplossing was: ootmoedig 
 
De winnaar van de kleurplaat is: Saar Ypinga 
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