Jaargang 7

2018

− Strontvervelend
− Kopzorgen bij de koffie
− 65 jaar met “zwartrijders” in de taxi

december

Colofon
Redactieleden

Hettie Bergman
Jacqueline v.d. Hengel
Astrid Versluis
Jantina Pit

06-10266950
0527-231466
06-20043087
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 maart, de inhoud van de krant betreft de maanden maart,
april en mei. Lever uw kopij uiterlijk 15 februari 2019 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
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Van de redactie…
Na een schitterende nazomer en herfst, ligt de winter uitgave van “t Kuunderskwartiertje bij u in de
brievenbus. Menigeen van u zal beamen dat het jaar is omgevlogen. Wat gaat de tijd toch snel. Net als
voorgaande jaren is de decemberactie van de ondernemersvereniging gestart en hebben Sinterklaas en
zijn Pieten hun intrede gedaan. De intocht van Sinterklaas had dit jaar wel een heel bijzonder tintje.
Tjeppie Brouwer zorgt al 65 jaar dat de Sint goed en veilig met de taxi op de plek van bestemming komt.
Tjeppie heeft generaties Kuundersen trouw zien geloven. De kinderen van toen zijn de grootouders van
nu. Dat is toch wel een heel uitzonderlijke ervaring om dit te mogen meemaken.
Het dankwoord dat Tjeppie mocht ontvangen tijdens de intocht was ook meer dan verdiend. Tjeppie is
niet gewend om in het zonnetje te staan. Zij is vooral dankbaar dat ze dit zo lang heeft mogen doen en
ook Tjeppie zal ook zeker gedacht hebben, waar blijft de tijd.
De tijd staat niet stil in Kuinre. We hebben inmiddels het nieuwe Dorpsplan mogen ontvangen en kunnen
lezen wat de plannen en wensen zijn voor ons dorp. Nieuwe ontwikkelingen, toekomstvisie en ideeën
om de leefbaarheid en betrokkenheid in ons dorp te stimuleren en te behouden. Dat is een zaak van ons
allen. Ieder kan naar zijn mogelijkheden en talenten hier een bijdrage aan leveren.
In oktober is het initiatief “Zorg en Boodschappen” begonnen. Sociaal Werk de Kop houdt wekelijks
zitting in het dorpshuis “de Botter” en biedt de mogelijkheid voor de bewoners van Kuinre om aan te
schuiven. Men kan er terecht voor een zorgvraag, advies, hulp bij administratie of een vraag om
begeleiding of ondersteuning bij de gewone dagelijkse activiteiten zoals een wandeling, boodschappen,
een bezoekje ed. Maar vooral is het een ontmoetingsplek waar men gezellig een kopje koffie of thee kan
drinken. Waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en er vooral een luisterend oor is. Het is laagdrempelig
om een bezoek te brengen aan het spreekuur en de eerste ervaringen in Kuinre en de dorpen om ons
heen zijn heel positief.
Wat inmiddels ook een begrip is, zijn de maandelijkse aanschuifavonden in het dorpshuis. Een initiatief
van de nieuwe beheerder Jurgen Koster. Voor een heel schappelijk prijsje kan men aanschuiven in het
dorpshuis voor een avondje “uit eten” in ongedwongen sfeer. Jurgen bereidt allerlei gerechten behorend
bij een bepaald thema. Het is een daverend succes. Het is heerlijk eten en gezellig samenzijn voor jong
en oud. De avonden zijn keer op keer volgeboekt. Dit soort initiatieven is voor ons kleine dorp van groots
belang. Het is niet meetbaar, maar voor de samenleving wel heel waardevol.
Het is mooi dat er mensen en/of organisaties zijn die dit ondernemen en durf hebben om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen. Het is altijd maar afwachten of het in de behoefte voorziet en slaagt.
Op het voorstel van de redactie om een rubriek te beginnen met “Vraag & aanbod” is geen enkele
reactie gekomen. Helaas, het zij zo. Mocht u echter nog een vraag of een aanbod hebben dan kan dat
uiteraard in onze rubriek “Op z’n Kuunders!

We wensen u fijne feestdagen en veel
leesplezier toe
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Agenda
Datum

Activiteit en bijzonderheden

December
06-12-2018
08-12-2018
08-12-2018
12-12-2018
21-12-2018
22-12-2018
31-12-2018

VVK Sinterklaasavond met muzikale quiz door Leediedzjee
Kap je eigen kerstboom, www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
1e trekking decemberactie 17.00 uur bij Eetcafe ‘t Plein
VVK Kerstdoedag o.l.v. creatieve commissie
Ouderen Kuinre Blankenham Kerstavond in “de Botter”, aanvang 18.00 uur
Mystieke kerst
Carbid schieten bij jeugdhonk, aanvang 13.00 uur

Januari
04-01-2019
05-01-2019
05-01-2019
10-01-2019
17-01-2019
21-01-2019
26-01-2019

Ouderen Kuinre Blankenham nieuwjaarsbijeenkomst
Oud papier
2e trekking decemberactie 17.00 uur dorpshuis “de Botter”
Inschrijving Kas quiz dorpshuis “de Botter”, 19.30 uur
VVK Jaarvergadering + activiteit
VCK’76 jaarvergadering, aanvang 20.15 uur dorpshuis “de Botter”
Kas-quiz aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter”

Februari
4-23/2-2019
16-02-2019
21-02-2019
22-02-2019
23-02-2019

Worstactie drumband
Nachtklaverjasmarathon in dorpshuis “de Botter”
VVK Lezing over KNGF geleidehonden
Ouderen Kuinre Blankenham stamppot eten
Kindercarnaval aanvang 14.00 uur dorpshuis “de Botter”

Maart
02-03-2019
02-03-2019
09-03-2019

Oud papier
Bingo VCK’76 aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter”
Jaarlijkse uitvoering Zomabe’s aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter”

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer noodgevallen 112
Ambulance (038) 46 84 500
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81
Dierenambulance DAR 06-25239569

Politie (0900) 88 44
Brandweer (055) 50 53 322
Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112
Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650

Openingstijden bibliotheek
Dinsdag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur.
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken

1. Opening.
De voorzitter heet 30 aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Johannes en Hilly
Wietsma en Klaas Althuis.
2. Verslag van de ledenvergadering van maart 2018
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen; een uitgebreid verslag heeft in het Kuunders
Kwartiertje van 2018 gestaan. Er staat een naam foutief vermeld onder punt 9 (verslag kascommissie),
Martijn Ensing moet Jos Ensing zijn.
3. Voorstellen
Berry van der Heide, de nieuwe wijkagent stelt zich voor. Hij vertelt het één en het ander over het AZC.
Zijn rol is het verminderen van overlast. De meldingsbereidheid is niet groot, hij doet dan ook een
dringend beroep op iedereen om iedere overlast te melden. Dit kan via telefoonnummer: 0900-8844 of
via de website of email van de politie. Bram Harmsma, de nieuwe wethouder stelt zich voor. Hij begint
met de complimenten voor het nieuwe dorpsplan. Hij vertelt over zijn doelstellingen, zijn portefeuille is:
Programma 'Werk aan de Winkel'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economie
Grondbedrijf
Recreatie en toerisme
Sport
Omgevingsvisie (inclusief landinrichting)
Centrumontwikkeling/vestingstad/Steenwijkerdiep
Toezicht en handhaving
Bestemmingsplannen kernen
Circulaire economie
Vergunningen

Hij is contactwethouder voor de kernen/wijken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetering
Kuinre
Blokzijl
Willemsoord
Witte Paarden
Marijenkampen
Basse
Middenweg (Oostermeenthe/Nieuwe Gagels/Woldmeenthe)

Vraag van Marien van den Hengel of de wethouder een tipje van de sluier kan oplichten over invulling
van het bidboek. Het kabinet neem over twee weken een besluit. Ook Drenthe steunt het bidboek. Hoe
kunnen we het toerisme in goede banen leiden. Mensen verleiden om op (een nog te bouwen) groot
parkeerterrein te gaan staan waar men dan verder kan met deelauto of elektrische scooter.
Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen kan de volgende link gebruiken om een PDF te
downloaden waar het hele plan in te lezen is.
https://www.steenwijkerland.nl/Bestuur/burgemeester_en_wethouders/Bidboek_Land_van_Weerribben_
en_Wieden
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6. Projecten
Harrie Bakker:
Aanlichten Zwaan
Het verlichtingsplan is aangenomen, het geld ligt op de plank. Er worden offertes aangevraagd.
Schelpenpaden
Is naar gekeken, de aannemer heeft opdracht gekregen om dit jaar nog de wandelpaden te herstellen
waar nodig.
Asfaltwegen
Bouwdijk is gerealiseerd. Goede samenwerking met de gemeente.
Vraag Johan Pit: Je zakt in de bermen weg.
Vraag Herman Snelders: Diverse wegen zijn niet goed verwerkt.
Harrie adviseert een MOR melding te doen.
Elke Vogelaar:
AZC:
Momenteel zijn er ca. 900 bewoners. Er kunnen er 1000 worden geplaatst.
Glasvezel
Wanneer er gestart wordt is nog onbekend, er is een planning voor 2019.
Casper Pouwels:
Superrr
Projectplan Superrr is nog niet veel over te vertellen.
Jeu de Boulesbaan is klaar. Er moeten nog bankjes bij.
Casper kondigt werkgroep Groei aan.
Marjan Hazebroek en Harrie Kingma zijn als afgevaardigden aanwezig.
Marjan laat het nieuwe dorpsplan zien en bedankt de wethouder voor het compliment.
Het dorpsplan is iets later klaar dan gepland. Het vervolgproces wordt besproken met PBK en samen
met de klankbordgroep. Niet iedere buurt is vertegenwoordigd. Buurten kunnen zich nog aanmelden.
Conference deel 1
Jaap Bakker vertelt over het leven en de mentaliteit van de Urkers vroeger en nu. Het is een heel
vermakelijke conference.
Conference deel 2
Jaap Bakker vervolgt de conference. Er wordt gelachen in de zaal, het leven op Urk is zo te horen heel
bijzonder en vrolijk.
Mededeling
PBK heeft nog steeds de gift van de hengelsportvereniging in kas en
vraagt aan de leden of zij een besteding weten.
Er zijn nog steeds visserijactiviteiten die zouden wat ondersteuning
kunnen krijgen.
Bankjes bij de jeu de boulesbaan.
Rocov: in het openbaar vervoer (lijn 76) zijn de komende twee jaar geen
veranderingen te verwachten.
Vitrine: de invulling is op dit moment geen probleem.
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Tijmen van den Akker heeft een dringende vraag:
Hij wil dat er iets gedaan wordt aan de hondenuitwerpselen. Hij vraagt de mensen die hun
hondenuitwerpsels niet opruimen, eens bij hem langs komen, zodat hij ze uit kan leggen hoe vervelend
het is om iedere keer in de uitwerpsels te stappen. En vraagt of de mensen de boel schoon willen
houden, de voetpaden en elders.
Ruim je poep op!
Rondvraag
Herman Snelders
Veel huizen staan oost/west dus niet handig voor zonnepanelen. Is er een kans om de zonnepanelen
elders te plaatsen? Er komt een informatieavond vanuit de gemeente, Groei komt met een datum.
Wim Schaart
Weerribben Wieden, er komt een nieuwe gids. De nieuwe activiteiten kunnen nu worden opgegeven.
Advies is dat het Kuunders Kwartiertje de adressen heeft van alle verenigingen in het dorp.
Vraag: weten we waar het transferium komt. Dat is nog niet bekend.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt tot slot de aanwezigen. Zij sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst iedereen
wel thuis en tot ziens op de voorjaarsvergadering.
Volgende vergadering is op 11 april 2019
*******************************************************************************************************************

Hej’t ok leezn?
Verhuuzn
Meenznkiender wat hej anhoalt, op jow leeftiet nog verhuuzn. Jie woonn toch mooj bij ’t sentrum van
Steenwiek? Kunn ale kantn op, ok aj niet meer owtooriedn kunn. Begriepm er heelemoale niks van……
Kep ruume ervaareng, mien tiende verhuuzeng. ‘k Zal eevmpies uutlegng hoe ’t koemm is. Bij de
biljartklup speuln manluudn die int bestuur zitn van ’n stichteng die bejoardnhuusies verhuurn in
Steenwiekerwolt. Uut de gek hek wel es roepn, hej gien plekien veur mij?
Kep mij in meert loatn inskrievm omdat ik ’t dorpsgebeurn toch wel ereg mis. Aj in Steenwiek hoi teugng
eene zegng, dondert ie zoowat van de fietse. Hier zegt aleman goeje en maakng ’n proatjen. ’n Veskil
van dag en nacht.
Boovmdien hek last van mien knijn en wort trapeloopm aleen mar pienleker. Ja, ja, owderdom koemt
…… Gelukeg kunn de kiender en veerdere femielie zich vienn in mien besluut.
Ak in oktoober ’n uutnoodegeng krieg ome ’n huus te bekiekn is de koegel rap deur de kerk. Mooj huus,
nije batkaamer, midn in ’n blokjen van vejf. Eenege minpuntjen is de groot van de tuun, gewoon anpakn!
’t Skuurtjen kank ooverneemm van mien buurman veur ’n bozien bloemm. De weerelt is wel klejn want
hij koemt van oorsprong uut Langelille, het altiet op de melkfebriek werkt.
Mit zien aln hebm we de mown opstreupt, vervm, sowsn, behangng en inrichtn. ’n Fluitjen van een sent!
Noa ’n ruume week de verhuuzeng. De spuln kunn mit de laadklepe gemakelek oover ’t balkon tilt worn
in ’n groote vrachtowtoo. Aleen de zwoare spuln goan oover de trape. Binn drie uurn ist huus leeg. ’t
Uutlaadn goat nog raper, gien trape op en of.
Tevreedn woonk in mien huusien, eet en sloap leker en geniet van de voegels in mien tuun. Loopnt goak
noart biljartn in nog gien tien menuutn. Eene van de manluudn vreug of ik al oover was. Ik zee ja en zien
antwoort is: Dan hoor je er now heelemoale bij!!
Aleman fejne feestdaagng en ’n gezont 2019!!
Akermanechien
Nij adres:
Conincksweg 55
8341 RG Steenwijkerwold
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman
OVER STAATSBOSBEHEER: Onze missie is beschermen, beleven en benutten van de natuur die we
voor de samenleving beheren. Staatsbosbeheer eigendommen zijn ons nationale groene erfgoed. In
Nederland beheren we ruim 260 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een
onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder.
"INDIAN SUMMER" IN HET KUINDERBOS
Wat een kleurenpracht eind oktober en november, de beuken, esdoorns, veldesdoorns, wilgen, lariksen
wat een pallet. Door de droge zomer en relatief droog najaar zijn er weinig paddenstoelen dit jaar, al
stonden er op enkele plaatsen wel veel vliegenzwammen. Het uitkappen van zieke essen zal
onverminderd doorgaan en ook het aanplanten van nieuw bos is in volle gang. Inmiddels hebben we al
14000 fijnsparren, douglas en lariks de grond in en voor eind november planten we er nog 2000 lariksen
bij.
Zodra het omzagen van zieke essen weer start medio november zullen we snel starten met het planten
van zogenaamde veren, jonge bomen van 2 tot 2,5 meter, die planten we samen met de mensen van
Loonbedrijf de Haan met een lichte kraan omdat deze bomen al een grote wortelkluit hebben. De
boswachter zet stokken in het bos met een oranje kop erop, daar leggen we vervolgens een jonge boom
bij en de kraan maakt het plantgat. Voor eind maart planten we zo nog 8000 bomen met veel eiken,
tamme kastanjes, vladderiepen, zoete kersen, beuken en linde. De verwachting is dat er van nature
elzen, berken, esdoorns en wilgen tussen gaan groeien die zo samen zorgen voor een bos van de
toekomst. Bij de zoete kersen laten we na het planten twee stokken achter, rechtopstaand vlak naast het
stammetje, dit doen we om reebokken het vegen met hun gewei langs de jonge boompjes moeilijk te
maken.
We kiezen bewust voor veel soorten zodat we een bos ontwikkelen dat niet meer uit één soort bestaat
maar een grote diversiteit heeft. Beter bestand tegen stormen en ziekten en plagen maar ook een bos
waar een grote biodiversiteit te vinden is. Op bijvoorbeeld eiken en wilgen leven meer dan 350
organismen. Vruchten van zoete kers en beuk zijn voedsel voor veel vogels, lindes vormen met hun
geurende bloemen een eldorado voor insecten die op hun beurt weer voedsel kunnen zijn voor vogels.
Verder kan ik jullie melden dat ons wagenpark is uitgebreid met een elektrisch voertuig, een tweezitter
met kleine laadbak. Rijvermogen van 50 km per dag en als overdag de zon schijnt maken onze
zonnepanelen bij de werkschuur gratis de benodigde "brandstof". We zien vooral voordelen bij toezicht
en surveillance waarbij we geruisloos door het bos zullen gaan en ons toch snel kunnen verplaatsen.

Activiteiten komende periode
8 december: kap je eigen kerstboom
22 december: mystieke Kerst

zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
zie facebook van kaskuinre

Harco Bergman, boswachter Kuinderbos
☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃
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Peuteropvang Tweeplus
Vijverpark 89
8374 KG Kuinre
Tel: 06-30307109

Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema WELKOM.
Bij dit thema hebben alle kinderen de gelegenheid gekregen om weer te wennen aan de peuteropvang.
Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten en
activiteiten, zoals tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen of buiten spelen. Ook is er
aandacht voor de toiletgang; indien nodig worden luiers verschoond. Zelfredzaamheid wordt zoveel
mogelijk gestimuleerd.
Elk dagdeel is er ruimte voor vrij spel en kunnen kinderen naar wens spelen met het aanwezige
spelmateriaal. De pedagogisch medewerkers en vrijwilliger begeleiden, stimuleren, activeren en spelen
mee. Tijdens het dagdeel wordt een activiteit aangeboden op het gebied van handvaardigheid, muziek,
beweging, kringspelletjes of (voor)lezen. Het plezier aan het (mee)doen staat voorop. Het uiteindelijke
resultaat vinden we minder belangrijk. Het ‘werkje” moet iets van het kind zelf blijven. In het lokaal
hangen ook dagritme-kaarten, waarop de activiteiten van de dag worden aangeven. Wij verplichten
kinderen niet om hieraan mee te doen, wel proberen we deelname te stimuleren.
Daarna hebben we net als de kinderen van de basisschool deelgenomen aan de kinderboekenweek.
Met als thema VRIENDSCHAP. Dit thema sluit goed aan bij de sociale ontwikkeling van de peuter.
We willen de kinderen o.a. leren om rekening te houden met andere kinderen, anderen te helpen en
samen te werken. Maar ook ruzietjes voorkomen en/of oplossen en samen spelen. Op de peuteropvang
krijgen kinderen daar alle gelegenheid voor.
Het is belangrijk, dat peuters “leren delen en verdelen”. Het speelgoed op de peuteropvang is voor
iedereen en samen spelen kan heel leuk zijn. Maar niet alles hoeft gedeeld te worden. Werkstukken,
zowel van constructiemateriaal, als op creatief gebied zijn van het kind persoonlijk. Daar moet een ander
kind respect voor leren te hebben. Dit is een sociale vaardigheid die veel aandacht krijgt.
Op de peuteropvang wordt, voor zover mogelijk, kinderen geleerd dat ze samen met de pedagogisch
medewerkers verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep, voor het materiaal en voor de andere
kinderen. Kinderen wordt geleerd elkaar te helpen als dat nodig mocht zijn, op elkaar te wachten, naar
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Wanneer u eens een kijkje wilt komen nemen bij ons op de peuteropvang, dan bent u samen met
uw peuter van harte welkom. Wij zijn open op de maandagmorgen, de dinsdagmiddag en de
vrijdagmorgen.
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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre
Worstactie
De leden van de drumband zullen in de periode van 4 t/m 23 februari 2019 bij u aan de deur komen met
de jaarlijkse worstactie. Ook deze keer in samenwerking met
ambachtelijke
slagerij Mulder uit Kuinre.

Uitvoering
Op 8 januari 1979 werd op initiatief van enkele Kuundersen een oprichtingsvergadering gehouden in
dorpshuis de Botter. Na uitleg van de bedoelingen werd door de aanwezigen besloten een drumband op
te richten. Dat betekent dat we in 2019 al veertig jaar met veel enthousiasme muziek maken. In de loop
der jaren is er veel, heel veel veranderd, maar slagwerk is slagwerk. Begonnen op oefenplankjes
gemaakt door Willem Friso, leerden we het eerste slagwerk. Al spoedig was er behoefte aan trommels,
dankzij een financieel voorschot van Frans Raben kon het instrumentarium worden overgenomen van
een ter ziele gegane drumband te Ens. En zo is de drumband Zo Maar Begonnen.
Om dit jubileum te vieren houden we onze jaarlijkse uitvoering op zaterdag 9 maart 2019 in MFA de
Botter vanaf 20:00 uur. Mocht u nog foto’s hebben die we mogen laten zien op de beamer dan houden
we ons van harte aanbevolen. U mag de foto’s brengen naar Jeannet Meijer, H. de Cranestraat 153 of
Gea Boerstra, H. de Cranestraat 19a. Graag voor 10 februari 2019. U krijgt ze uiteraard weer terug. We
zijn nog druk bezig met de invulling van deze avond, maar we hopen er een leuke muzikale avond van te
maken!
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.
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Decemberactie ondernemers te Kuinre
Ook dit jaar houden een aantal ondernemers van Kuinre
weer een decemberactie in de periode van 19 november 2018
tot en met 31 december 2018.
Bij elke € 2,50 krijgt u een stempel op een stempelkaart,
welke bij 10 stempels een lot vormt.
Hierop vult u uw gegevens in en kunt u dan deponeren in de
daarvoor bestemde actiebussen bij de deelnemende winkeliers.
De te winnen prijzen bestaan uit waardebonnen welke u kunt
besteden bij de daarop vermelde winkel.
Er vinden twee trekkingen plaats t.w. op 8 december 2018 bij Eetcafe ‘t Plein en op 5 januari 2019
bij dorpshuis “De Botter” beide om 17.00 uur. U bent van harte welkom!!
De te winnen prijzen zijn:
1x 1e prijs: waardebonnen t.w.v. 100,-1x 2e prijs: waardebonnen t.w.v. 80,-2x 3e prijs: waardebonnen t.w.v. 60,-4x 4e prijs: waardebonnen t.w.v. 50,-4x 5e prijs: waardebonnen t.w.v. 20,-Dit prijzenschema geldt voor de trekking van 8 december en 5 januari.

Deelnemende winkeliers:
Café `De Kleine Burcht
Kapsalon “Rosa”
Supermarkt Superrr
Ambachtelijke slagerij Mulder
Dorpshuis “De Botter”
Eetcafé ’t Plein
Kapsalon ’t Kniphuus
Warenhuis Kuinre
Installatiebedrijf Jonkers

De winkeliers van Kuinre wensen u een goed Sinterklaasfeest
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019
*******************************************************************************************************************

Collecte opbrengst
€ 315,00 Nierstichting
€ 486,03 KWF kankerfonds
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Werk in uitvoering .....

Hairstylist “Anja”

In de H. de Cranestraat op nummer 52 bevindt zich de kapsalon van Anja van de Bles.
Anja is getrouwd met Bert en zij hebben een zoon, Gerdjan van 15, en een dochter,
Annemijn van 12. Anja heeft haar kapsalon “aan huis”. Nadat zij eerder thuis gekapt heeft,
is in mei 2010 de garage omgetoverd tot een moderne, representatieve en goed uitgeruste
kapsalon.
Na de kappersopleiding in Lelystad, heeft
Anja gewerkt in de kapsalon van een
verpleeghuis. De volgende stap was het
opzetten en werken in het “Kniphuus” in
Kuinre. Na enige jaren is Anja voor zichzelf
thuis begonnen met kappen.
Anja heeft geen personeel. Met uitzondering
van de woensdag is de zaak dagelijks, op
afspraak, geopend. Tussen 9.00 en 21.00
uur kan men er terecht voor een knipbeurt of
andere behandeling zoals kleuren,
permanent of watergolf. Deze manier van
werken is heel flexibel voor Anja maar ook
voor de klanten die overdag niet in de
gelegenheid zijn. Zij kunnen in de avond
terecht voor een afspraak.
De kapsalon van Anja is een kapsalon voor
iedereen, dames, heren en kinderen. Deze
afwisseling is het leuke van het werken in de
eigen kapsalon.
Een paar keer per jaar volgt Anja cursussen of bezoekt beursen om op de hoogte te blijven van de
nieuwste trends op het gebied van haarmode, producten en technieken. Anja werkt altijd met de
haarverzorgingsproducten van Indola.
Anja vindt het heel belangrijk dat ze goed luistert en kijkt naar de klant zodat ze goed advies en tips kan
geven voor het gewenste kapsel. Het is een hele persoonlijke zaak om iemand een juist kapsel te geven
waar iemand zich prettig bij voelt.
Zowel voor de klanten als voor Anja is het belangrijk dat het van beide kanten goed en gemakkelijk voelt.
Anja is heel alert op een gemoedelijke en gezellige sfeer in de kapsalon. Voor de wachtende klant is er
een mooie zithoek, lectuur en een lekkere kop koffie of thee. De klanten komen natuurlijk uit Kuinre maar
ook veel uit de dorpen in de ruime regio.
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Oud krantenartikel van zolder…
Dit keer geen krantenartikel maar twee winterse foto’s gekregen van Karst en Femmie Mulder.
Het betreft foto’s op ijsschotsen bij het Havenhoofd.
Op de onderste foto staat vooraan Hans ter Heide, links schuin achter hem, jongen met de pet is Jacob
Mulder, daarnaast met de handen in de zakken is Jaap Molenberg. Rechts achteraan man met hoed is
Hendrik Boerstra (deze informatie komt uit het boek “Groeten uit Kuinre” uit 1984 samengesteld door
Karst en Femmie Mulder).
Niet bekend is in welk jaar de foto’s zijn gemaakt en wie de overige personen zijn.
Weet u meer van deze foto’s, herkent u mensen op de foto’s, dan vernemen wij graag uw reactie.
Deze kunt u zenden naar ’t Kuunderskwartiertje.

De man op de foto in de vorige editie van ’t Kuunders Kwartiertje is Tijmen van der Sluis, hij woonde bij
het gemeentehuis waar nu Johan en Tini Koopman wonen.
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Op z’n kuunders
Strontverhaal
In het Vijverpark staat nu ook een zuil om honden poepzakjes te pakken en
om de zakjes met poep in te deponeren. Hopelijk worden alle palen in het dorp
ook gebruikt want er komen geregeld klachten over stront wat aan en tussen
de wielen van rollators en ook onder en aan schoenen zit.Tijmen van de Akker
vroeg ons om er als redactie aandacht aan te besteden in de dorpskrant. Hij
heeft geregeld stront aan zijn blindegeleidestok en onder zijn schoenen. En
dat op het voetpad langs de Linde! Geloof het of niet maar stront tussen de
wieltjes of onder schoenen weg peuteren is een vreselijk goor karweitje en
onze rollatorrijders zijn meestal al wat minder soepeltjes dus het is een
bereklus voor hen.
Dus aan alle hondenbezitters: ruim even de stront van je eigen hond op.
Hartelijk dank voor de medewerking!
============================================================================
Heeft u haar gezien …???????!
Als Koningin Sarah ging ze te paard door het regenachtige Kuinre…
Want wat bijna niemand van haar wist, is dat ze, naast haar passie
voor diabetes, hypertensie, astma en COPD…. én niet te vergeten
haar liefde voor haar patiënten, ook een grote liefde heeft voor
paarden. Al vanaf haar derde staat er ‘een Fries Paard’ op haar
verlanglijstje. Eén dag voor haar verjaardag mochten wij haar als
collega’s verrassen; niets vermoedend werd ze bij haar bureau weg
geplukt voor een ritje te paard! De regen kon haar niet deren….ze
genoot! Met onze dank aan Sandra Jonkman van Stal Foxan.
Gefeliciteerd lieve Renate, met je 50e verjaardag!
Grasbaanraces 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen bij het stoppen van ons beheerderschap van
Dorpshuis "de Botter".
Wij wensen de nieuwe beheerders een goede toekomst!
Bene en Roelie.
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Op z’n kuunders
Rypke ziet Abraham.

Tet geniet.

******************************************************************************************
Dieren mee naar school op dierendag.

De boeren hebben het zwaar en klussen bij in
supermarkt.

******************************************************************************************
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Vrouwen van Kuinre
28 september vond het jaarlijkse reisje plaats. Dit jaar
brachten 25 dames een bezoek aan het Karmelklooster in
Drachten, waar zij een interessante rondleiding kregen.
Daarna ging het er fanatiek (maar gezellig) aan toe op de
midgetgolfbaan in Appelscha. De geslaagde dag werd
afgesloten met een heerlijk buffet in dorpshuis De Botter.

Rondleiding in Karmelklooster Drachten
Herfstdoedag 2018

17 oktober zijn er tijdens de gezellige herfstdoedag weer mooie herfstcreaties gemaakt (zie foto).
25 oktober gekleed als Afrikaanse vertelde mevrouw Jongschaap uit Heerenveen deze avond met
behulp van een mooie Powerpoint presentatie over de reis van zes weken, die zij samen met vijf
familieleden maakte door Zuid-Afrika. Overal zijn ze geweest: de grote steden met de townships, de
parken, de watervallen, Robbeneiland. De grote verschillen in de bevolkingsgroepen en de contrasten in
het landschap kwamen in haar presentatie goed naar voren. In de pauze werd een leuk spel over
Afrikaanse woorden gespeeld.
AGENDA:
6 december 2018: Sinterklaasavond met een muziekquiz door Leediedzjee
12 december 2018: Kerstdoedag o.l.v. creatieve commissie
17 januari 2019: Jaarvergadering + activiteit
21 februari 2019: Lezing over KNGF geleidehonden
*******************************************************************************************************************

Ouderen Kuinre Blankenham
Hallo 55 plussers, dit seizoen zijn we weer gestart met soos, koersbal, gymnastiek en met zitgymnastiek
in Kuinre. En in Blankenham met gymnastiek en volksdansen.
Het koersbal heeft een opleving gehad, er zijn nu ook mannen bij. Nog een paar jongeren er bij (55 +)
dan is het plaatje compleet. Op woensdag middag om de 14 dagen (even weken) om 14.00 uur wordt
het gespeeld, je kunt vrijblijvend een keer komen kijken.
Vrijdag 21 december is onze jaarlijkse kerstavond in dorpshuis de Botter aanvang 18.00 uur. Deze
kerstavond is met medewerking van dominee van der Hucht en het koor Jubilee uit Kuinre. Tijdens de
kerstavond is er ook weer een koffietafel. Voor deze avond kunt u zich op geven bij onderstaande
dames:
Gerry Nijmeijer
0527-231242
Corry van Ens
0527-231356
De nieuwjaarsbijeenkomst staat gepland op 4 januari en op 22 februari stamppot eten en ons jaarlijkse
reisje in mei.
Een sportief en gezellig seizoen toegewenst
Ouderen Kuinre Blankenham
Secretaris K.Cats
k.cats @planet.nl
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Van jullie kranten en folderbezorgers
Na ruim 10 jaar langs de deuren lopen met kranten en folders zetten wij er eind dit jaar een punt achter.
Regen, harde wind, onweer, sneeuw, warmte en zonnige dagen, we
hebben het allemaal meegemaakt tijdens het bezorgen. Het was voor ons
toch steeds weer een uitdaging om de folders en kranten op tijd in jullie
brievenbussen te krijgen. We hebben het al die jaren met veel plezier
gedaan.
Andere bezigheden slokken onze tijd op en daarom gaan we stoppen met
het bezorgen. Wij dragen het stokje over aan de fam. v/d Bles, H. de
Cranestraat. Voor jullie al wel een vertrouwd gezicht, omdat zij de laatste
jaren ons al regelmatig hielpen met het bezorgen.
Wij willen een ieder daarom ook via deze weg bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en voor de prettige reacties die we regelmatig
mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet
Fam. Paulusma
Ps. de Oprechte Steenwijker Courant blijven wij voorlopig nog wel bezorgen op maandag, woensdag en
vrijdag.
*******************************************************************************************************************

Blokzijlerbrok (ingezonden door Antje Wiegmink)
Benodigdheden:
1 pond zelfrijzend bakmeel
250 gram donkerbruine basterd suiker
250 gram roomboter
1 ei
1 theelepel speculaaskruiden
snufje zout
De koek maken en bakken:
Boter smelten samen met de suiker en romig kloppen tot het
lichter van kleur wordt, zout en speculaas er ook door kloppen.
Dan zelfrijzend bakmeel erdoor kneden.
Bakpapier op de bakplaat dan het deeg uitspreiden, een beetje
van de kant af. bovenkant glad maken met de bolle kant van een lepel.
Dan in de oven 20 minuten op 180 graden. ( niet voorverwarmen)
Dan is de bovenkant nog een beetje smeuig, direct uit de oven
af laten koelen. Daarna in blokjes snijden.
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Stichting jeughonk Kuinre
Algemeen Bestuur:
Voorzitter: Astrid Versluis, Heidi Veenstra, Ruud v/d Hengel, Sigrid
Veenstra, Kay Oosterkamp, Rick Mulder, Robin Boekamp, Rowan
Paulusma, Aubrey Veltkamp en Angélique Wietsma.
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Isan van ‘t Hul, Marissa Pit, Rosa ter Heide, Mariët Elzinga, Annemijn
van der Bles, Ylva Postma en Regina Van Ee.
We zijn alweer een paar weken open en iedere vrijdag zit het jeugdhonk weer vol enthousiaste jeugd.
In oktober was er een casino avond waarbij er grote “bedragen” over de tafels vlogen bij de blackjack en
de roulettetafel.
Super spannend natuurlijk, komt het balletje op rood of op zwart. Binnen enkele seconden kan je zo je
volledige inzet kwijt zijn. Dat zorgt iedere keer weer voor grote hilariteit.
Op 10 november hebben we met heel veel vrijwilligers en 51 enthousiaste kinderen weer fantastische
lampionnen gemaakt.
Deze werden uiteraard op 11 november aan de deur tentoongesteld.
Wij willen alle ouders die hebben geholpen nogmaals enorm bedanken. We hopen dat we ook volgend
jaar weer op jullie kunnen rekenen.
Inmiddels is de bouw van ons nieuwe jeugdhonk zo goed als afgerond, het schuurtje staat en wat een
enorme aanwinst is dat!
Remmelt, Jan en Hilbert enorm bedankt.
Op 30 november staat er voor de jeugd en op 1 december voor de 16+ jeugd een spetterend
najaarsfeest gepland. Bij het uitkomen van deze krant hopen we terug te kunnen kijken op een geslaagd
feest.
Op oudjaarsdag gaan we weer carbidschieten bij het jeugdhonk.
We hebben weer toestemming gekregen van gemeente en politie om dit bij het jeugdhonk te doen. Het
begint vanaf ongeveer 13.00 uur en we zijn bezig om er iets leuks van te maken. Hopelijk zelfs met live
muziek of een dj. Dit is namelijk de eerste keer in ons nieuwe jeugdhonk dus we gaan het dit jaar anders
inkleden. Maar daar komt nog een flyer van rond in de Kuunder en het komt op onze Facebook site. We
hopen op een grote opkomst en een hele gezellige middag.
In 2019 gaan we uiteraard vol enthousiasme door, er staat weer van alles op de kalender, waaronder
een meidenavond met make-up en haar en een jongensavond vol gamen. Ook willen we volgend jaar
weer een pyjama-party organiseren. De exacte data volgen nog, dus houd Facebook in de gaten.
Tot slot willen wij wederom alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet. Hopelijk kunnen we nog
jaren door.
Even een punt van aandacht, het zou fijn zijn als iedereen zijn eigen rommel opruimt tijdens het bezoek
op vrijdagavond. Regelmatig ligt er van alles door het jeugdhonk en buiten. Dus flesje, blikjes, papier en
zak! GOOI HET IN DE AFVALBAK!
We wensen iedereen hele fijne feestdagen!

Op de foto v.l.n.r. Jan Veenstra, Remmelt de Haan, Hilbert Veenstra.
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Kaartje voor Sofie
We hebben al eerder een kaartjes actie voor Sofie gehouden via het Kuunders
Kwartiertje. Dat vond ze toen super leuk. Sofie is 13 november 12 jaar
geworden, al vanaf 25 juli ligt ze in het ziekenhuis in Groningen. Ze heeft vanaf
haar geboorte al taaislijmziekte en heeft ernstige longproblemen hierdoor. Op 28
oktober is ze geopereerd en heeft ze een donorlong gekregen. Hopelijk verbetert
deze nieuwe long haar chronische ziekte. Ze moet nog heel lang in het
ziekenhuis revalideren en ondertussen woont haar broer Sem van 15 bij zijn
tante Jolanda in de Kuunder. De moeder van Sofie, Nancy, woont al vanaf dat
ze opgenomen is in het Ronald Mac Donaldhuis in Groningen. Dus volgens ons
verdient Nancy ook een kaartje. Want het is niet makkelijk om een ziek kind te
hebben en al zo lang van huis te zijn.
Dus Kuundersen stuur allemaal een mooi kaartje naar Sofie en Nancy.
Sofie de Weert
UMCG
Kinder IC Rood
Postbus 11120

9700 CC

Groningen

Ladiesnight
Een zeer geslaagde ladiesnight op vrijdag 23 november. Ruim 180 dames brachten een bezoekje aan
die kraampjes met make-up, kleding, bloemen, woonaccessoires etc. Ook waren er heren en kinderen,
waardoor het totaal aantal bezoekers rond de 240 personen lag. Heel veel leuke reacties en het wordt
een jaarlijks terugkerend evenement. De live muziek zorgde voor een gezellige omlijsting.

28

Familieberichten
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
kaartjes en felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons
50-jarig huwelijk!
Marten en Corrie Pit

…………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortes

Nowan Cloo, geboren 19-09, is zoon en broertje van
Gerco, Lindsey en Djaliza, Vijverpark 7.

Kenza Merel, 15-09, dochter van Erik,
Carlijn en Mauro Mulder, Vijverpark 54.

Jorn, 12-10, is de zoon van Arjan en Tanja Meijer,
Verdistraat 7, Wolvega.
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Jasper, 18-09, is de zoon van Stefan
en Britt Koopmans, Wagenweg 4.

******************************************************************************************************************
Bij deze wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen en een gelukkig en gezond 2019.
Met vriendelijke groet
Zwaan Versluis-Fledderus

Ik bedank alle inwoners van Kuinre en omstreken voor het support na mijn terugkeer op aarde.
Nooit geweten dat zovelen van jullie om mij geven en mij bemoedigend toespreekt.
Dit is hartverwarmend, nogmaals bedankt.
En voor degene die gebukt gaan onder een depressie, zoek hulp en ga met je partner, vriend of vriendin
in gesprek, sluit je niet af en probeer je hoofd te ontlasten.
Depressie is een ziekte, een nare ziekte en ik kan het weten. Ik ben een ervaringsdeskundige geworden.
Psychiatrische hulp en medicatie kan, als je wilt, je weer in kleine stapjes naar een genezing brengen.
Schaam je niet en neem de stap opzoek naar hulp.
Koos Bijmold.
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Volkstuinperikelen
Na een wat vreemd tuinjaar met in de lente veel kou en
in de zomer veel hitte en droogte, zijn de opbrengsten
van de volkstuin nog heel behoorlijk. Vooral de bonen,
de tomaten, courgettes en pompoenen hebben blijkbaar
van de warmte geprofiteerd.
Elk jaar wordt er op de jaarvergadering van de
volkstuinvereniging een groente gekozen waarvan de
leden een aantal plantjes krijgen om te planten en goed
te verzorgen om te proberen in het najaar de grootste
vrucht te hebben. Voor 2018 was dat de rode kool. Op
zaterdag 13 oktober werden de resultaten gewogen.
Helaas was dat voor enkele leden te laat omdat de eerst
fraaie kolen al waren gebarsten. Toch waren er nog
genoeg mooie rode kolen waarvan de meeste tussen de
2 en 3 kilo waren. Eén sprong er echter duidelijk uit: de
geweldige kool van Harry Kooi die maar liefst 5 kilo
woog. De voorzitter feliciteerde Harry en overhandigde
hem een fraai vleespakket.
Wilt u volgend jaar ook meedingen, meld dat dan even aan onze secretaris, Jan Otten
(otten.jan@home.nl). Er is nog plek op de volkstuin.
Herman Snelder – tel. 651494 of 06-53144868

Kerstwandeling
Op 24 december 2018 om 19.30 uur wordt er vanaf de P. Stuyvesantweg 179 in Nijetrijne een
Kerstwandeling georganiseerd. Deze keer wandelen we door het prachtige natuurgebied De Rottige
Meenthe. De wandeling is deze keer zo’n 3,5 kilometer lang en vol mooie verrassingen. Aan het eind
van de Kerstwandeling wacht ons heerlijke warme chocolademelk en glühwein met wat lekkers erbij.
Kleed je warm aan, trek laarzen aan, neem een zaklampje mee en geniet! Het is zeker de moeite waard.
We verwachten dat deze wandeling net zo'n groot succes wordt als vorige keer. Neem gerust familie en
vrienden mee.
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Verhaal van Sven
Sven is 5 jaar oud en komt uit IJsselmuiden. Zijn ouders kunnen hem door zijn handicap niet meer goed
in en uit de auto tillen. Nu is de enige
oplossing een rolstoelbus. Daar hebben ze
geen geld voor dus bedachten ze een actie
om aan geld te komen voor de bus. Ze zijn
bierdoppen aan het sparen om het
benodigde geld bij elkaar te krijgen. Ze
hebben 250.000 kilo nodig! Dat is een
enorme hoeveelheid maar ze krijgen hulp
van heel veel horecabedrijven, dorpen die
acties voeren, sportclubs, stichtingen,
verenigingen en heel veel betrokken mensen
zijn aan het sparen. Dus Kuundersen, wij
gaan natuurlijk ook helpen toch? Er worden
tijdens de feestdagen natuurlijk ook de
nodige biertjes gedronken en hoeveel moeite
kost het nu om de doppen te bewaren en bij
Astrid in te leveren. Ze mogen in de
kussenbak voor het huis worden gelegd en
anders gewoon bij de voordeur worden
neergezet.

*******************************************************************************************************************
Het wordt steeds gezelliger op donderdagochtend in Kuinre. Sinds een paar weken is Zorg &
Boodschappen gestart in de Botter. Om 10.00u staat de koffie klaar en de Superrr zorgt voor wat lekkers
bij de koffie. Een medewerker van Sociaal Werk de Kop is aanwezig net zoals een medewerker van
Zorgroep Oude en Nieuwe Land. Zo wordt het nuttige (een vraag over zorg of welzijn) gecombineerd
met het aangename van het samen koffie drinken.
Als u persoonlijke vragen heeft die u liever één op één stelt dan kunt u eerder binnen lopen in de Botter.
Van 9.00u – 10.00u houdt Sociaal Werk de Kop dan spreekuur.
We hopen u daar te ontmoeten!
Meer informatie: teamzuid@sociaalwerkdekop.nl of
0521-745 080.

Met vriendelijke groet,
Aline Vos,
Buurtwerker,
Team Zuid, Sociaal Werk De Kop
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Historische Vereniging IJsselham

vragen en aanvullingen

Hoofdstraat 23a 8375 AK Oldemarkt
www.historischeverenigingijsselham.nl
info@historischeverenigingijsselham.nl

bij voorkeur richten aan:
Linda Polderman 0527-611187
linda.polderman@lichtmeijer.nl

EEN KUINDER PREDIKANT – ds. JOHANNES DE HAAN
Jo Steenstra, Nieuw-Buinen
In De Silehammer 26/3 staan vermeld militairen in Franse dienst ten tijde van Napoleon; onder hen
Hendrik Anthonie de Haan, geboren te Kuinre 03.02.1793, gedoopt aldaar 10.02.1793.
Geen nadere gegevens, wellicht is hij vermist na de Veldtocht naar Rusland in 1812.
Hendrik Anthonie was ingedeeld bij het 70e Regiment Infanterie van Linie; stamboeknr. 13560.
Zijn ouders zijn de Kuinder gemeentebode Jan de Haan (1761-1832) en Anna Maria Rijke (1762-1838)
uit Oldemarkt, ondertrouwd te Kuinre 10.04.1789, waarschijnlijk getrouwd te Steenwijk omdat Anna
Maria daar toen woonde. Andere kinderen:
- Ida (IJda) de Haan (1791-1853), getrouwd met schoenmaker Jacob Peters Rood;
- Isabella (IJzabella) de Haan (1798-1876), getrouwd met schippersknecht Gerrit Kornelis Kok.
Interessant zijn Hendriks grootouders van vaderszijde:
predikant Jo(h)annes de Haan en Ida Verhoeve, beiden afkomstig uit Amsterdam.
Joannes (toen zo gespeld) de Haan kwam als kandidaat naar Kuinre op 25 oktober 1750 en bleef er tot
zijn emeritaat op 6 mei 1781.
Joannes en Ida zijn in ondertrouw gegaan te Amsterdam op vrijdag 9 oktober 1750, hij 30 jaar, zij 27 [29]
jaar, in aanwezigheid van zijn vader Andries de Haan en met consent van haar afwezige moeder
Johanna Hakeling.
De naam De Haan komt veel voor. Wellicht komt in aanmerking de doop van Johannes de Haan op 26
juni 1720 in de Noorderkerk te Amsterdam. De ouders zijn houtzaagmolenaar Andries de Haan en diens
tweede vrouw Maria Schellinger.
De naam Hakeling komt thans sporadisch voor in ZO-Groningen en het aangrenzende Emsland.
Het Trouwboek van Kuinre vermeldt hun ondertrouw in 1750; de originele spelling is gevolgd.
Den 3 oktober 1750 De Heer Johannes de haan van amsterdam
beroepen predekant alhier, en
Juffrouw Ida Verhoeve van amsterdam
Getrouwd den 29 Ocktober 1750
Van de kinderen, vermeld met doopdatum, zijn drie zeer jong gestorven (Johanna1, Pieter1, Piter2)
- Johanna1
---.03.1752
- Andres
09.12.1753
- Pieter1
23.11.1755
- Johanna2
14.08.1757
- Jan
11.10. 1761; de latere gemeentebode, vader van militair Henrik Anthonie
2
- Piter
08.01.1764
- Piter3
20.01.1765
Weduwnaar Johannes de Haan zou te Oldemarkt hertrouwen met weduwe Trijntje van Laar.
De naam Van Laar kwam vrij veel voor in Oldemarkt, in doopboeken al vanaf 1697, met viermaal een
Trijntjen/Trientjen. Het zal hier gaan om Trijntjen van Laar, gedoopt 25 december 1729, dochter van
Hendrik(us) Willems van Laar, in 1742 volmacht van het kerspel Oldemarkt; zijn vader Willem van Laar
was chirurgijn. Een zus van Trijntjen, Grietjen van Laar, gedoopt 22 januari 1741, trouwde in 1771 met
Cornelis Smit, schoolmeester in Paasloo. De Van Laars behoorden kennelijk tot de notabelen van
Oldemarkt.
Trijntjen van Laar is ondertrouwd 1 september 1757 in Oldemarkt, ondertrouwd 4 september in
Wapserveen en getrouwd 18 september 1757 in Oldemarkt met
Dom. Meinardus Tobias Dotingh proponent te Wapserveen.
Een proponent is een theoloog die na een kerkelijk examen beroepbaar is verklaard.
Meinard stamt vermoedelijk uit het notabele geslacht Dotingh, stadsbestuurders van Leeuwarden.
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Hij is op 23 november 1752 vanuit Franeker uitgeschreven naar Schoterland en daar uitgeschre-ven op
8 november 1757 – waarheen is onbekend. Kennelijk heeft Meinard Dotingh gestudeerd aan de
Universiteit van Franeker (1585-1811/43) oftewel de Academie van Friesland.
Johannes de Haan en Trijntje van Laar zijn in ondertrouw gegaan te Kuinre 3 september 1780:
Johannes De Haan Bedienaar des Goddelijken Woord en weduwnaar alhier
met
Mejuffrouw Trijnte van Laar weduwe aan de Oldemarkt
En ondertrouw te Oldemarkt 10 september 1780:
Den WelEerw. Heer Johannes de Haan, weduwnaar van wijlen Mejuffrouw Ida Verhoeve,
Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Cuinre
Juffrouw Trijntjen van Laar, weduwe van wijlen den Eerw. Heer M.T. Dotingh in leven S.S.M. candidatus,
wonende aan de Oudemarkt.
De Latijnse afkorting S.S.M. Candidatus betekent: Sacrae Scripturae Ministerii Candidatus, dat wil
zeggen: Kandidaat voor de Bediening van de Heilige Schrift, dus kandidaat predikant.
In het Trouwboek van Kuinre staat bij de ondertrouw in een noot onder de tekst:
NB: Verrigt in de tegenwoordigheijd van den Heer Scholtus en keurnoten;
En in een noot rechts van de tekst:
NB: Wegens de tussenkomende dood van de Bruijd op den 15 dezer maand, heeft de huwelijksbevestiging geen plaatze kunne hebben.
In het Trouwboek van Oldemarkt staat in een noot onder de tekst:
NB: Dit Huwelijk is niet voltrokken wegens het subiet overlijden van de bruid staande de pro-clamatien.
Een tragische afloop dus, al doet de formulering van de extra notities onbedoeld komisch aan.
In het boek van Roelof Kamman, Geschiedenis van Kuinre en Omgeving, staat op blz. 91:
Johannes de Haan, beroepen 1750, emeritus verklaard 1781, gestorven 1781.
Echter, in de handgeschreven lijsten met overleden personen komt zijn naam niet voor, niet in 1781,
evenmin in de navolgende jaren. Zijn naam ontbreekt bij de Volkstelling van 1795.
Mocht De Haan elders zijn overleden, dan is een zoektocht onbegonnen werk. De gegevens op de
genealogische site www.pondes.nl zijn in dit geval onbetrouwbaar, louter een gok. Wie weet meer?

Uitsnede uit het Trouwboek van Kuinre.
Ondertrouw 3 september 1780 Johannes de Haan en Trijnte van Laar.
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Namen gevraagd bij foto
Met Open Monumentendag hadden we onderstaande foto liggen, echter er ontbreken nog veel namen.
Deze foto mochten we lenen van Zwaantje Versluis-Fledderus. Het gaat om een reisje van de
Hervormde Vrouwen Groep. Echter we weten niet wanneer dit reisje heeft plaatsgevonden en waar naar
toe. Wie helpt ons aan de namen en informatie?
Mocht u namen/informatie weten dan kunt u contact opnemen met Jeanet Siepel, 231784 of
jeanetsiepel@ziggo.nl
De volgende namen zijn inmiddels bekend: nr. 28 Geertje Tapke Oosterkamp; nr. 27 Trijntje RamSchaap; nr. 12 Femmigje de Jong (vrouw van Jentsje van der Veer, bakker)
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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:
Zaterdagavond
Zaterdagavond 22 december geen viering
Maandagavond 24 december kerstviering
Zaterdagavond 29 december geen viering
Maandagavond 31 december Oudjaar

Aanvang:
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Protestantse kerk Kuinre
H. de Cranestraat 41, 8374 KL KUINRE
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net

Scriba
scriba-kuinre@live.com

Predikant
Ds. R. van der Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL KUINRE
0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl

Koster
Fam. Joh. Poepjes
H. de Cranestraat 80d
8374 KR KUINRE
0527-231061 of
06-53116225 of 06-23815669

Kerkdiensten
2 december
9 december
16 december
16 december
23 december
25 december
30 december
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

Ds. K. van der Kamp
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. R. v.d. Hucht
Kerstzangavond
Mevr. J. Lalkens
Ds. R. v.d. Hucht
Mevr. C. Mulder
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. B. Haanstra
Ds. G. Doorn
Ds. R. v.d. Hucht

3 februari
10 februari
17 februari

Ds. A.P. Oosting
Ds. R. v.d. Hucht
Mevr. L. Winters-Jonas

24 februari

Ds. R. v.d. Hucht

Gez. in Kuinre
Gez. in Blankenham
Gez. in Blankenham

Gez. in Kuinre

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19:30 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

Gez. in Kuinre
Gez. in Blankenham
(Her) bevestigingsdienst

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur

Gez. in Kuinre

Gez. in Kuinre
Viering Heilig Avondmaal
Gez. in Blankenham
m.m.v. koor Jubilee

10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Koffiedrinken na de dienst

Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te ontmoeten. Op
zondag 23 december, 13 januari 2019 en 3 februari 2019 is er na de dienst
gelegenheid koffie, thee of limonade te drinken in de kerk.
Wij nodigen u van harte uit een kopje mee te drinken!
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Advent
Als je in de winkels kijkt dan begint kerst soms al half november. En lijkt het of kerst vooral gaat over
lekker eten, mooie kleren, dure kadootjes. Maar kerst is meer dan dat. Advent helpt ons om ons voor te
bereiden en echt te gaan begrijpen waar Kerst over gaat. Zoals we ons ook voorbereiden op een feest of
een bijeenkomst, zo hebben we de Adventsperiode ook nodig om toe te leven naar Kerst. De bijbel staat
vol met verhalen over verwachting, verlangend uitzien naar… We lezen de vier adventszondagen
Bijbelverhalen over verlangen en hoop op een nieuw begin.
16 december kerstzangavond

Op zondag 16 december is er ’s ochtends een gezamenlijke dienst in Blankenham om 10.00 uur.
’s Avonds is er de jaarlijkse kerstzangavond. Jubilee, o.l.v. Henk Boeve en muziekgroep Jubal uit
Ossenzijl verlenen hun medewerking. Jubal is een groep bestaande uit zes leden van de Vrije Zendings
Gemeente uit Ossenzijl. Instrumenten die gebruikt worden zijn o.a. piano, gitaren, banjo’s, trompet,
saxofoon, mondharmonica. De groep speelt uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekking. De
samenzang wordt begeleidt door Theun Hoen uit Ossenzijl. U bent van harte uitgenodigd. Aanvang
19:30 uur
25 december Kerstdienst
De geboorte van het goddelijke Kind vieren we op Eerste Kerstdag. ´Hij werd klein om ons groot te
maken´, zingt een bekend kerstlied. ´In Zijn licht zien wij het Licht´ zingt een ander lied. Voorafgaande
aan de dienst in Kuinre (vanaf ongeveer tien minuten vóór de dienst) zullen we samen kerstliederen
zingen. Aanvang 11.00 uur. Door omstandigheden kan Christelijke muziekvereniging Excelsior uit
Kalenberg-Hoogeweg niet meewerken aan de dienst in Kuinre. Oecumenisch koor Jubilee is bereid
gevonden om haar plaats in te nemen. We zijn blij met hun toezegging. Organist Hiljan Bontkes zal de
samenzang van de bekende kerstliederen begeleiden. We wensen u gezegende kerstdagen vol licht!
Koffieochtend elke laatste woensdag van de maand
Inmiddels zijn de koffieochtenden gestart in september. Helaas kon de ochtend in oktober wegens
omstandigheden niet doorgaan. We hopen de komende maanden er gezellige ochtenden van te maken.
Omdat de laatste woensdag in december, tweede kerstdag is zal de koffieochtend in december ook
helaas vervallen. We komen weer bij elkaar op woensdag 30 januari 2019 en 27 februari. De kerk staat
open voor iedereen. Aanvang 10.00 uur. Er is dan koffie met wat lekkers en ruimte voor een gesprek.
Dankdag voor gewas en arbeid
Iedere eerste woensdag van november is het dankdag. Op deze dag dankt de Protestantse
kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik
uit de middeleeuwen. Toen waren er vaste bededagen. In 1653 werd in Overijssel een vaste dag
vastgesteld om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin we
dagelijks worden voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering verandert in dankdag voor
gewas en arbeid. Op 7 november was het ook bij ons dankdag. Een goede reden ook voor ons om stil te
staan wat we mogen ontvangen uit Gods hand. Op de foto de oogsttafel in de Protestantse kerk in
Kuinre.
De groenten komen allemaal uit de volkstuin van Kuinre. Ook kregen we een financiële gift, om voor de
liturgische tafel, fruit te kopen. Het geld wat overbleef ging zoals afgesproken naar de kerkvoogdij. Zo
kon er een mooie tafel gemaakt worden om vervolgens na de dienst van deze oogsttafel te delen.
In de kerk stonden, met creatieve hand geschikt, groenten en vruchten tentoongesteld, gedeeltelijk
geoogst van het Kuunderse land. Een stroom van zegeningen, welgeteld! Volkstuinvereniging Kuinre
bedankt voor jullie bijdrage!
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Zondagsschool
In de week van 10 t/m 15 december gaan we het dorp weer door met de jaarlijkse lijstcollecte. U bijdrage
wordt van harte aanbevolen.
Op zondagavond 23 december vieren we het kerstfeest. De kinderen van de zondagsschool leveren een
bijdrage aan deze dienst. We luisteren naar het verhaal “Het koninklijk kerstfeest”. De muzikale
begeleiding is in handen van Harry Muis. Aanvang is 19.00 uur. Komen jullie ook? En neem gezellig
iemand mee.

Een Bijbels recept
De Bijbel, koken en samen eten is geen vreemde combinatie. In veel bijbelverhalen komt de
gezamenlijke maaltijd terug. Proef & geniet biedt een prachtige verzameling recepten voor Bijbels koken.
Eén van de recepten is: Krokante aardappelnestjes met drie verschillende vullingen (8-10 porties).
Nestjes
3 grote vastkokende aardappelen; 1 ei; 1 el bloem; zout en peper naar smaak; olijfolie
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Vet een muffinvorm in.
Rasp de aardappelen en pers het overtollige vocht eruit. Meng de geraspte aardappelen met ei, bloem,
zout en peper. Schep ongeveer 60 g aardappelrasp in de ingevette muffinvormpjes. Maak een kuiltje in
het midden en duw de randen wat omhoog. Bestrijk met olijfolie. Bak ongeveer 20 minuten, of tot de
aardappelnestjes goudbruin van kleur zijn. Haal uit de oven en maak af met hartige vulling (gevuld
gehakt is goed geschikt als vulling, maar ook zure room met bieslook of spinazie en fetakaas.)
Paddenstoelenvulling: Fruit 1 gesnipperde ui en 2 teentjes geperste knoflook in 1 el olijfolie. Voeg 480
g paddenstoelen toe, 60 ml witte wijn, 60 ml room (evt. melkvrij), 2 tl bloem en 1 el fijngehakte verse
peter-selie. Laat wat indikken, breng op smaak met zout en peper en schep in de aardappelnestjes.
Vulling van kip en zongedroogde tomaatjes: Fruit 1 gesnipperde ui en 2 teentjes geperste knoflook in
1 el olijfolie. Snij 2 stukken kipfilet in blokjes en voeg ze toe, samen met 120 g fijngesneden
zongedroogde tomaatjes in olie en 1 el fijngesneden verse basilicum. Bak tot de uien zacht en glazig
zijn, en het vlees niet roze meer is. Breng op smaak met zout en peper en schep in de aardappelnestjes.
Geroosterde groente: Leg 1 ui (gehalveerd), 1 rode paprika (in zijn geheel), 1 courgette, 2 tomaten
(gehalveerd) en 1 zoete aardappel (in plakken) op een vel bakpapier. Rooster de groenten 15-20
minuten op 200 ºC, of totdat ze mooi bruin van kleur zijn. Verwijder de schil van de paprika. Snij de
geroosterde groenten in kleine stukjes, voeg een blikje tomatenpuree, 1 el olijfolie en 1 tl gedroogde
oregano en/of rozemarijn toe, en schep goed door. Breng de vulling op smaak met zout en peper en
schep in de aardappelnestjes.

Wij wensen u goede
feestdagen en een mooi
begin van 2019.

Foto: Harco van der Werf
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Halloween
Wat een geweldige Halloween hebben wij dit jaar weer mogen hebben in
de Kuunder! Onder perfecte weersomstandigheden waarbij het hartstikke
donker, droog en koud was, hebben wij mede dankzij jullie weer een
succesvolle Halloweentocht van gemaakt.
"De pest" had 900 jaar
geleden onze bewoners van
Kuinre besmet en dit
resulteerde zelfs tot de
dood. Één keer in de 90 jaar
komt "de Pest" op mysterieuze wijze terug in het
Kuunderbos. Om deze ziekte in toom te houden, werden er
tijdens de tocht zombies, trollen, geestelijken en chirurgijns
in het bos geplaatst, om te voorkomen dat "de Pest" zich
verder zou uitspreiden. Tot op heden hebben wij nog niet
vernomen dat er verder buiten het Kuunderbos
verschijnselen van "de Pest" zijn opgetreden.
Nogmaals willen wij via deze weg alle vrijwilligers die ons geholpen hebben voor, tijdens en na de
Halloweentocht, bedanken voor hun griezelige en creatieve inzet. Zonder jullie geen Halloweentocht!
Mystieke kerst krijgt “facelift”
Op 22 december 2018 staat er weer een mystieke kerstwandeling gepland in het Kuinderbos.
Voorgaande jaren was het veld bij de Kuinderburcht de zwakke schakel bij natte weersomstandigheden
en mede de reden dat de mystieke kerst wel eens werd afgelast. De mystieke kerstwandeling zal
daarom dit jaar over een gedeeltelijk verhard parcours en het zeven dwergen pad lopen.
Onderweg zullen er boomkronen worden uitgelicht wat een bijzonder effect zal geven en de mystieke
sfeer zal verhogen.
Het begin van de Mystieke kerst is vanaf de Hopweg en via het parkeerterrein kunt u de bos in. Het
parcours is verlicht en daardoor voor iedereen gemakkelijk te volgen. Bij de ingang wordt u verwelkomd
door de Polderpiraten uit Rutten. Onderweg komt u bij de verhalenverteller Popke Popma uit
Oosterzee. Verder zullen de dames van de de zanggroep WI’J , ondersteund door een toetsenist, ons
laten genieten van hun mooie vertolkingen. Door het bos en op de burcht zwerft ook de
Midwinterhoornbloasgroep "Noordwestoveriessel" en deze zullen hun specifieke mystieke geluid
laten horen. Ook kunt u genieten van het grote Popkoor Vox Five uit Kampen met hun uitvoering van
de verschillende muziek genres. Als slotstuk is er ook nog het duo Hester en Femke aanwezig om u te
laten genieten van hun akoestische muziek en zang.
Uiteraard is ook de kerstman weer aanwezig en deelt hij zolang de voorraad strekt gratis verlichte
kerstmutsen uit. Ook is er weer catering aanwezig met warme dranken en lekker eten. Bijna op het eind
van de route kunt u heerlijke vers gebakken oliebollen verkrijgen.
De start van de Mystieke kerst is tussen 18.15 en 19.00 uur en zal om ongeveer 21.00 uur zijn
afgelopen. De entree is bewust laag gehouden is voor iedereen die kan lopen namelijk 1 euro.
Zo als u ziet hebben we een uitgebreid en zeer gevarieerd programma en volgens ons is dit een bezoek
meer dan waard.
25 jarig bestaan Kuinderse Activiteiten Stichting
Op 3 augustus 2019 bestaat de KAS 25 jaar. Het bestuur wil dit graag vieren met alle vrijwilligers die de
KAS de afgelopen 25 jaar geholpen hebben met haar activiteiten. We doen eigenlijk nooit tevergeefs
een oproep en daar zijn we erg blij mee. We vieren dit in het jeugdhonk van Kuinre op 18 mei 2019.
Omdat we niet alle namen van de afgelopen 25 jaar beschikbaar hebben is persoonlijk uitnodigen
onmogelijk. Daarom draaien we het graag om. Hebt u de KAS ooit met een activiteit geholpen en wil je
aanwezig zijn op dit feest meld je dan aan op deboswachter1@kpnmail.nl en reserveer deze datum vast
in je agenda. Heb je geen mail dan mag je ook een briefje in de brievenbus gooien aan de Hopweg 2 bij
de fam. Bergman.
Bestuur KAS Kuinre
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KAS-Quiz
Ook in 2019 staat de
Kas-Quiz weer op de agenda!!!
Noteer alvast:
26 januari 2019.
Wij zitten op 10 januari 2019 voor u klaar om
19:30 uur bij MFA de Botter.
Op deze datum kunt u uw team (3 à 4 personen
vanaf minimaal 16 jaar) inschrijven.
Inschrijven kost € 12,- per team.
Kom op tijd want VOL=VOL!

Kindercarnaval 2019!
Op 23 februari 2019 staat de jaarlijkse kindercarnaval weer op
het programma. Vanaf 14:00 gaan de deuren weer open van
MFA de Botter voor dit jaarlijkse kinderfeest!
Wie komt er het mooist verkleed en wie wint er dit jaar de playbackshow?

Clown Nelis is dit jaar ook weer van de partij!
Komt allen!
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Het Brandweer
Graag willen we even de aandacht vragen voor het parkeren van de auto’s in de H. de Cranestraat.
Onlangs hadden we oefening en reden we door de H. de Cranestraat. Op verschillende plekken konden
we niet of nauwelijks met de brandweerauto de geparkeerde auto’s passeren. Als er een keer echt nood
aan de man is dan is het natuurlijk heel vervelend als we er niet langs kunnen. Daarom willen we jullie
vragen met parkeren de auto goed aan de kant te zetten zodat wij zo snel mogelijk op de plek van
bestemming kunnen komen als de pieper gaat met prio 1.

Afgelopen tijd hebben we een aantal uitrukken gehad. Een zeer grote brand in de Lange Nering. Diverse
riet en bermbrandjes in de Weerribben. Ook hebben we een aantal kalveren uit een mestput weten te
redden.
We hadden ook nog een uitruk bij een van onze eigen brandweerlieden. Vrouwlief vond dat deze
brandweerman niet vaak genoeg thuis was en besloot de palletkachel flink op te stoken. Toen was er
een explosie en flink wat rook. De brandweer werd gebeld, binnen 2 minuten waren we er maar geen
Hendrik want die zat in Oldeholtpade, dus helaas nog niet thuis. Gelukkig viel de schade mee en stond
enkel het huis vol met rook .
Ook hebben we nog een paard gered dat al 2 uur in de sloot zat. Na een reanimatie van Roelof en mond
op mond beademing van Jan Aris stond het paard weer snel en kon het zelf weer naar de warme stal
lopen.

Tot slot allemaal fijne feestdagen en een
gelukkig 2019.
Brandweer Kuinre.

Jos Ensing neemt na 20 jaar afscheid van de
brandweer en heeft van burgemeester Bats een
koninklijke onderscheiding ontvangen.
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Sint intocht
Na een lange, stormachtige tocht over zee, kwam afgelopen zaterdag 17 november de Goed Heiligman
aan in Kuinre. Dit jaar legde de KU 11 weer zoals vanouds en vertrouwd aan bij de PKN kerk. Onder luid
gezang van welbekende Sinterklaasliedjes, werd de Sint hartelijk door een ieder uit Kuinre en omstreken
onthaald. Sommige pieten maakten de ‘blits’ door met een safari jeep of crossmotor het dorp te
bereiken! Nog maar net aan wal, reikte de Sint een dankwoord uit aan mevrouw Brouwer. Na 65 jaar
trouwe dienst als vaste chauffeuse van de Sint gaat zij met ‘pensioen’!
Onder leiding van een muzikale noot van de drumband en majorettes vertrok de gehele stoet richting het
MFC de Botter. Daar hebben de kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 prachtige liedjes
gezongen en gedanst voor Sinterklaas en zijn trouwe hulpjes. De zwarte pieten vertoonden op hun beurt
een zelf gemaakt lied. Zelfs een aantal moeders brachten hun zangtalent ten gehore.
Net als voorgaande jaren, werd er ook dit jaar aan de oudere kinderen gedacht. De kinderen ontpopten
zich tot ware bak- en decoreerpieten en versierden allemaal een eigen prachtige speculaaspop. Ook dit
jaar werd er weer gestreden om de begeerlijke titel ‘De enige echte Sinterklaaskenner 2018’. Na een
pittige, maar sportieve strijd waarin samenwerking, kennis en snelheid werd gevraagd, stond Elise
Geerlings haar titel af aan Kim Polderman.
Kortom, een heel geslaagd begin van één van de mooiste perioden in het jaar!
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V.V. Kuinre
Competitieprogramma tot aan de winterstop.
Zaterdag 17 november
VWC JO11 – Kuinre JO11
EBC JO8 – Kuinre JO8
VHK JO9 – Kuinre JO9
Kuinre vr1 – Steenwijkerwold vr2

Zondag 18 november
09.00
09.00
10.15
14.00

Kuinre 2 – Steenwijkerwold 4
Oldeholtpade 5 – Kuinre 3
Kuinre 1 – Old Forward

10.30
10.30
14.00

Zaterdag 24 november

Zondag 25 november

Kuinre JO9 – FC Wolvega
09.00
Kuinre JO15 – RVC LangweerJO15 10.00
Blokzijl JO11- Kuinre JO11
10.00
Kuinre JO8 – NOK JO8
11.25
MSC/AMSLOD vr1 – Kuinre vr1
15.00

Kuinre 3 – SC Emmeloord
10.30
Foto:2Heidi Veenstra10.30
Oranje Zwart – Kuinre
Vilsteren 1 – Kuinre 1
14.00

Zaterdag 1 december

Zondag 2 december

RKO JO15 – Kuinre JO15
SVN JO9 – Kuinre JO9
DWP JO8 – Kuinre JO8
Kuinre JO11 – FC Oldemarkt JO11
Kuinre vr1 – Urk vr1

09.00
09.00
09.30
10.00
14.00

Zaterdag 8 december
Kuinre JO15 – QVC JO15
RKO JO11 – Kuinre JO11
Kuinre JO9 – MSC/Amslod JO9
Old Forward vr1- Kuinre vr1

10.30
12.00
14.00

Zondag 9 december
10.00
09.00
09.00
14.00

Zaterdag 15 december
Kuinre JO15 – VHK JO15 (beker)
Kuinre JO9 – Balk JO9 (beker)
Oldeholtpade vr1 – Kuinre vr1

RKO3 – Kuinre 2
Veno 3 – Kuinre 3
Kuinre 1 – Wapserveen

Giethoorn 2 – Kuinre 2
Hoonhorst 1 – Kuinre 1

10.30
10.30

Zondag 16 december
10.00
09.00
14.00

Kuinre 3 – vv Steenwijk 3
Kuinre 1 – Willemsoord 1

10.30
14.00

Zaterdag 22 december
Steenwijker Boys vr1 – Kuinre vr1

14.30
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Het jaar 2018 loopt op z’n eind en er zijn alweer vele wedstrijden gespeeld.
In dit kwartiertje staan de eerste activiteiten voor 2019 op een rij.
------>>>BELANGRIJKE DATA 2019!! <<<-----Trainingsdata
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht volgt een korte trainingsstop.
De laatste trainingen vallen in week 51 (17- 21 december)
We starten 2019 weer fris in week 2 (vanaf 7 januari 2019)

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 21 januari 2019 in de Botter. Vanaf
20.15 uur staat de koffie klaar. Heb je je privacy verklaring nog niet ingeleverd? Neem deze mee naar de
vergadering.
Tijdens de vergadering bespreken we het jaarverslag, de financiën en komende activiteiten. Tijdens
deze jaarvergadering is bestuurslid Rowan Paulusma herkiesbaar. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot
aanvang van de jaarvergadering melden bij het bestuur.
Daarnaast is er ruimte voor nieuwe bestuursleden. Secretaris Angela de Bruin verlaat het bestuur en
volgend jaar is onze Penningmeester Jentje Groenestege aftredend. Dit is je mogelijkheid om de club te
versterken, dus pak die kans! Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van onderstaande
bestuurders:
Rowan Paulusma:
Angela de Bruin:

06-10695988
06-23895117

Bingo
Beproef je geluk op zaterdag 2 maart 2019. Met prachtige prijzen voor jong en oud wordt dit ook in
2019 weer een gezellig avondje uit. Graag tot ziens om 20.00 uur in de Botter.
Met een sportieve groet,
Het bestuur V.C.K`76
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In de vorige editie van het Kuunders Kwartiertje hebben we de sponsors van het beachvolleybaltoernooi
niet genoemd, vandaar dat we er in deze editie nog even aandacht aan schenken.

Loonbedrijf Peter de Haan
Autobedrijf Kuinre
Klussenbedrijf H. Veenstra
Mechanisatiebedrijf M. Kroes
Bouwbedrijf Jan de Haan
Grondverzetbedrijf Polderman VOF
Smit compleet buiten Blesdijke, Emmeloord, Scharsterbrug
Wolf glas en kozijnen
Damiaan Huizinga
Autobedrijf H. van Ens
Afbouw en Klussenbedrijf Ronald Ypinga
Dakdekkersbedrijf G. Lageweg
Kinderdagverblijf “ het Wakertje”
Transportbedrijf B. Koopmans
Installatiebedrijf Jonkers
Eetcafé ’t Plein
Pedicure Ingrid
Het Ribbenhout
Kuunders Kwartiertje
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Ook dit jaar weer Duits vuurwerk bij Warenhuis Kuinre!!!
Naast de verkoop van ons reguliere vuurwerk, gaan wij ook dit jaar weer DUITS VUURWERK verkopen.
Dit jaar hebben wij een assortiment van 13 Duitse vuurwerkartikelen.
Wij verkopen dus echt Duits vuurwerk, in een echte Duitse flyer tegen echte Duitse prijzen, waarvoor het
ook in Duitsland wordt aangeboden.
In december valt nog een flyer bij u op de deurmat. Ook werken we dit jaar weer met een 16
paginagrootte kleurenfolder met bestellijst. U kunt uw vuurwerk nu al bestellen via onze website. Dus
bespaar u ook dit jaar een reis naar Duitsland en koop uw Duitse vuurwerk dichtbij huis en ga naar
Warenhuis Kuinre.
U kunt uw bestelling van het Duitse vuurwerk vanaf heden plaatsen door onderstaande bestellijst in te
leveren of uw bestelling te mailen naar info@warenhuiskuinre.nl. OP=OP. Verkoopdagen 28-29 en 31
december.
Ook veel aanbiedingen, bijv. 2+2 gratis zie hiervoor ook onze website.
Bestellijst Duits vuurwerk
Art.nr.
Omschrijving
04243F
Böse Schwiegermutter
04128F Schnuffelhase
04641F
Free your mind
04724F
Partyrock Familypack
04982F
Toxic Kiss 19 schuss
04979
Terabyte 25 schuss
04988F
Pyranha Attack 25’s
04989F
Bloody Hell 36 schuss
04991F
Mohawk 32 schuss
04993F
Streetfighter
04996F
Bat Teeth 150 schuss
04998F
Wolf 8 schuss
04987
Flytrap 5 raketen
Totaal

Aantal

Prijs
19,99
6,99
24,99
5,99
13,99
5,99
2,99
3,99
24,99
49,99
5,99
2,49
4,99

Totaal

Naam:………………………………………………….
Adres:…………………………………………………
Woonplaats:………………………………………
E-mail:……………………………………………….
Tel.nr.:………………………………………………
betaald/niet betaald
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Kleurplaat

Naam:………………………………………………Jongen/meisje:…………………………………………..
Leeftijd:……………………………………………..Adres/woonplaats………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………
Je kunt de tekening inleveren bij de winkels die deelnemen aan de decemberactie. De trekking is in
januari met de 2e trekking van de decemberactie. Deelname is t/m 12 jaar.
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Winter 2018/2019?????
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Puzzel

R
E
T
T
E
L
E
D
A
L
O
C
O
H
C
A
C
A
O
R

O
P
Q
K
O
O
L
IJ
G
L
U
H
W
IJ
N
B
G
L
H
L

D
K
W
Z
N
S
S
L
A
G
R
O
O
M
T
C
K
E
C
E

E
S
E
J
T
E
B
B
A
R
K
C
G
U
R
V
L
E
F
T

Hutspot
Poedersuiker
Spek
Snert
Wortelen
Appelbeignet
Koekenzopie
Chocolademelk
Banketletter
Krabbejtes
Snoep
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Stamppot
Kool
Erwtensoep
Uien
Kerstkrans
Bruinebonensoep
Winterkost
Roomboter
Chocoladeletter
Pate
Kaneel
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Slagroom
Spekjes
Hachee
Amandelspijs
Anijs
Zuurkool
Appeltaart
Rodekool met appeltjes
Rookworst
Noten
Appels
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Boerenkool
Oliebol
Pepernoten
Gluhwijn
Spruiten
Berliner bol
Speculaas
Cacao
Klapstuk
Kaas

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
februari 2019. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot.
De winnaar van de vorige puzzel is: Bea Woudsma
De oplossing was: stokbrood.
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