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Colofon 
Redactieleden 
Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  0527-231466 
Astrid Versluis   06-20043087  
Jantina Pit   06-30187615 
 
Redactieadres 
Vijverpark 30 
8374 KH Kuinre 
kuunderskwartiertje@hotmail.nl  
 
Verschijningsfrequentie 
4x per jaar: december, maart, juni, september met 
een oplage van 500 per uitgave. 
 
Kopij 
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin juni, de inhoud van de krant betreft de maanden april, mei 
en juni. Lever uw kopij uiterlijk 15 mei 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 voorzien van een afzender of 
beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste artikelen/brieven zijn niet voor rekening van  
"t Kuunders Kwartiertje".  
 
Advertenties  
Commerciële advertenties kunnen per jaar worden opgegeven of per keer. Betaling dient bij éénmalige 
advertenties tegelijk bij opgave te worden voldaan. Bankrekening Plaatselijk Belang:  
NL 53 RABO 0302 7575 38 onder vermelding van ‘t Kuunders Kwartiertje. De redactie en Plaatselijk 
Belang zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties; verder kunnen de redactie en 
Plaatselijk Belang niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele type of drukfouten in de advertenties. 
Advertenties kunt u opgeven bij de redactie. Opzeggingen en wijzigingen van advertenties dienen een 
maand voor de sluitingsdatum van de betreffende krant te worden doorgegeven. 
 
Voor advertenties en administratie kunt u contact opnemen met Bram Lageweg. Telefoon 0527-
231684 of 06-30511059, e-mail:bram.lageweg@hetnet.nl. 
 
Advertentie achterzijde dorpskrant (kleur): hoogte 270 mm en breedte 180 mm 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…. 
 

Hierbij alweer de voorjaarseditie van ’t Kuunders kwartiertje. Na een echte kwakkelwinter, voelt het 
voorjaarszonnetje weer lekker aan. Een mooie lentedag brengt de mensen en kinderen naar buiten. De 
dagen lengen, de zon krijgt meer kracht en dat doet ons goed. Mensen genieten en krijgen weer energie 
om met frisse zin er tegen aan te gaan. In welke vorm dan ook. Vroeger, we zien het in Kuinre nu ook 
nog wel, was het voorjaar de tijd voor de grote schoonmaak. Ten tijde van kolen- en houtkachels, geen 
moderne keuken, slechte isolatie en grote gezinnen, was dat na de winter geen overbodige actie, het 
was een echte oppepper voor je huis. Nu is de grote schoonmaak nog steeds wel in trek. In deze tijd 
heeft het meer als doel om alle kasten en opbergruimtes na te gaan en al onze overbodig geworden 
spullen en kleding weg te doen. Soms bestemd voor de afvalcontainer en in andere gevallen is het 
bruikbaar voor de kringloop. Hoe je ook schoonmaakt en wat er ook wordt weggedaan, het geeft een 
opgeruimd en goed gevoel.  
 
Mensen komen van alles tegen en gelukkig wordt niet alles weggegooid. Er zijn bijzondere materialen 
die zorgvuldig bewaard zijn gebleven en die je liever niet weg doet. Maar waar men eigenlijk niets meer 
mee doet. In sommige gevallen denkt men aan ons. Zo heeft de redactie meerdere verzamelingen 
krantenartikelen van Kuinre en omstreken gekregen waarover we kunnen beschikken in ’t Kuunders 
kwartiertje. We krijgen verzamelingen in bruikleen of mensen leveren deze in, zodat de jarenlange 
verzameling goed wordt benut en tot zijn recht komt in onze dorpskrant. We hopen altijd dat met het 
plaatsen van een oud krantenartikel of foto, ergens herkenning en gesprek teweeg brengt. En het zal 
ook zeker de reactie geven van “is dat al zo lang geleden, wat gaat de tijd toch snel”.   
Het is voor ons net zo goed een verrassing wat we tegenkomen in de archieven. Een krantenartikel moet 
aanspreken, herkenbaar zijn maar vooral ook praktisch, want het moet, na afdrukken, duidelijk leesbaar 
en zichtbaar zijn.  
 
We willen u erop attenderen, mocht u nog iets tegenkomen en heeft u iets liggen aan oude foto’s, 
krantenartikelen of ander materiaal met een verhaal, dat mogelijk interessant is om in de dorpskrant te 
plaatsen, denk dan eens aan ons en gooi het niet gelijk weg. Voor de dorpskrant kan het heel nuttig zijn 
en kunnen vele mensen ervan meegenieten. 
 
We wensen u veel leesplezier toe. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Ingrid Koopmans 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Maart  

  02-03-2019 Oud papier 

  09-03-2018 Jaarlijkse uitvoering “Zomabe’s” 20.00 uur in de Botter 

21-03-2019     VVK: Verhalen van een wereldfietser door Gerda Marsman 

20+22-03-2019 Open dag PSZ Twee plus 

23-03-2019 Jaarlijkse uitvoering toneelverening OKK 20.00 uur in de Botter 

30-03-2019 Oud ijzer actie jeugdhonk 

  

April  

02-04-2019 VVK: Excursie naar het AZC in Luttelgeest 

11-04-2019 Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Kuinre 20.00 uur in de Botter 

  17-04-2019 VVK: Paasdoedag o.l.v. creatieve commissie 

18-04-2019     VVK: Voorlichtingsbijeenkomst “Kom in beweging” door Remedica 

22-04-2019 Noordoostpolder Buitendag, Hopweg 21 10.00 uur-16.00 uur 

  

Mei  

04-05-2019 Oud papier 

15-05-2019 Jaarlijks reisje Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 

18-05-2019 Feestavond voor vrijwilligers i.v.m. 25-jarig bestaan KAS 

21/24-05-2019 Avondvierdaagse 

  

Juni  

02-06-2019 KAS: Autopuzzeltocht 

18-06-2019 VVK: Fietstocht 

29-06-2019 Beachvolleybaltoernooi 

30-06-2019 KAS: Kuunderlive 

  

Juli  

06-07-2019 Oud papier 

07-07-2019 KAS: Fietstocht 

  

 
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 DAR 06-25239569            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 
 

  

 
Wij kregen de vraag van enkele bewoners of “De Noordoostpolder” alsnog bezorgd kan worden in 
Kuinre. 
Onderstaand vindt u het antwoord van NDC Mediagroep 
 

 

Met ingang van 1 januari verschijnt De Noordoostpolder inderdaad niet meer in Kuinre. Nu NDC 

mediagroep ook uitgever is van Steenwijker Courant verschenen er twee huis-aan-huis kranten van 

NDC mediagroep in uw dorp. Omdat onze uitgaven veel content delen willen wij verspilling van papier 

etc. voorkomen en is beleid dat er in een gebied 1 gratis krant wordt verspreid. Omdat de gemeente 

Steenwijkerland de gemeenteberichten plaatst in de Steenwijker Courant is onderdeel van onze 

samenwerking dat deze krant verschijnt in de gehele gemeente. Daarnaast is het, als gevolg van het 

wijzigen van de verschijndag van De Noordoostpolder, niet meer mogelijk deze krant te verspreiden in 

het dorp. 

 

U kunt natuurlijk altijd de digitale krant van De Noordoostpolder lezen op de site van De 

Noordoostpolder: https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/npd/. Daarnaast kunt u iedere woensdag een 

fysiek exemplaar meenemen bij Warenhuis Kuinre en de Superrr in Kuinre. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

NDC mediagroep 

 

 

 
*********************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Harco van der Werf 
 

https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/npd/
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Werkgroep Energie Collectief Kuinre gestart 
 

 

 

De afgelopen periode is er in de Kuinderpolder, en mogelijk ook in de rest van Kuinre, wat onrust 
ontstaan rond het nieuws dat er verschillende projectontwikkelaars inwoners van de Kuinderpolder actief 
hebben benaderd ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen en/of windturbines.  
 

Zoals u ook heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang van begin februari heeft 
Plaatselijk Belang Kuinre, na het verkrijgen van dit bericht rond de initiatieven van verscheidene 
projectontwikkelaars, en na verificatie, besloten een werkgroep in te richten.  
 

De werkgroep zet zich in voor de belangen van de in- en aanwonenden van het dorp en de 
Kuinderpolder. Zij houdt zich bezig met; 
 

1. Het verduidelijken en het blijven uitdagen van de gemeente rond de kwestie ‘nut en noodzaak’ 
van dergelijke zonne- en of windenergie initiatieven in de regio in lijn met de Regionale Energie 
Strategie (RES).  

 
2. Als primaire gebiedsgesprekspartner van de gemeente optreden en daarmee zorgen dat, indien 

er sprake zou zijn van verwezenlijking, alles in goede en ordelijke banen wordt geleid.  
 

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden, allen woonachtig te Kuinre; Tias Hazebroek 
(voorzitter), Herman Snelder (secretaris), Elke Vogelaar, Marjan Hazebroek, Peter de Vries, Jan de 
Boer, Jaap Mulder, Marien van den Hengel en Annemiek Rijpkema.  
Begin maart zijn alle inwoners van de Kuinderpolder uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst 
waarbij tevens medewerkers vanuit de Gemeente Steenwijkerland aanwezig waren om de bewoners 
rechtstreeks te woord te staan omtrent de plannen.  
 
Op de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang 
Kuinre op 11 april 2019 wordt speciaal tijd ingeruimd 
om alle andere inwoners van Kuinre op de hoogte te 
brengen van de laatste status rond het 
energieopwekkingsvraagstuk en de impact voor Kuinre. 
De medewerkers van de gemeente Steenwijkerland 
zullen ook hierbij aanwezig zijn. Het verslag hiervan zal 
in het volgende ‘Kuunders Kwartiertje’ staan.   
 
Mochten er voor de tijd al vragen en/of opmerkingen 
zijn dan is de werkgroep te bereiken via het mailadres: 
eckuinderpolder@gmail.com.  
 

 

 

 

 

 

mailto:eckuinderpolder@gmail.com
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Oud krantenartikel van zolder……..1980  
 
 

 
Misschien herinnert u het nog, in de dorpskrant van maart 2014 heeft deze prent gestaan. Deze prent 

komt uit een Leeuwarder Courant uit 1981. 
We vonden het een opmerkelijke afbeelding en waren 
wel nieuwsgierig naar de achtergrond hiervan. We 
hebben destijds een oproep gedaan aan de lezers 
van de dorpskrant en hebben geen reactie  gekregen. 
We hebben inmiddels van sommige dorpsbewoners 
hun verzamelingen oude krantenartikelen van Kuinre 
gekregen die we mogen gebruiken voor onze rubriek 
Oud Krantenartikel in ’t Kuunders Kwartiertje.  
Tot onze verrassing zagen we het onderstaande 
artikel en denken dat we de achtergrond van de prent 
uit 1981 nu wel weten. 
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Op z’n Kuunders 
 
 

Nachtklaverjas Marathon Kuinre 

48 deelnemers begonnen 
fris aan de wedstrijd. Er 
werden 10 bomen gespeeld 
van 12. De hoofdprijs, een 
half varken ging dit jaar 
naar Urk. Cor Ruiten had 
met 13.713 punten de 
hoogste score deze nacht. 
De beste Kuunderse was 
Martijn Koers die de derde 
prijs had. De poedelprijs 
bleef ook in Kuunderse 
handen. Mathé Snippe won 
die met 9.383 punten. Het 
was een gezellige, leuke 

nacht en iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Volgend jaar wordt er weer een marathon 
gehouden en wel op de 2e zaterdag van februari. Dat is op 8 februari 2020. Zet het alvast in de agenda. 
 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste gladheid deze winter in december,  Ook de gladheid in januari zorgde voor 
verraste de bestuurder van deze auto,   een glijpartij op de parkeerplaats in het bos. 
die van de dijk afgleed. 

                                
Meerkoet gered uit een vistuig. 
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Op z’n Kuunders 
 

Brandweer Kuinre redt kat uit glasbak 
Tijdens mijn werk bij de Dierenambulance kregen we een melding van de ROVA. Er had iemand glas in 
de glasbak gegooid in Kuinre en die hoorde toen een kat miauwen. Of wij maar even ter plaatse wilden 
gaan kijken of het echt zo was, zodat er een chauffeur heen gestuurd kon worden om de kat er uit te 
halen. Mijn collega Melissa en ik zijn met spoed naar Kuinre gereden. We konden niet goed in de 
glasbak kijken dus ik ben met mijn arm erin gegaan en heb een foto gemaakt van het glas onderin de 
bak. En ja hoor, op de foto zagen wij in de hoek een kat doodstil liggen. Meteen de ROVA gebeld en die 
zouden een chauffeur met een sleutel sturen. Ik herkende het katje meteen als Lazy van de familie 
Braad. Het katje lag zo stil dat wij dachten dat het overleden was. Toen na een half uur wachten kwam 
de chauffeur met de sleutel en waren wij opgelucht. Nu zou het beestje er snel uit zijn. Maar nee hoor, 
het lukte niet om bij het katje te komen. De glasbak is namelijk wel 3 tot 4 meter diep. Liggend met de 
zwanenhaak kon Jaap van de ROVA net bij het katje en raakte die aan. Het diertje begon geluid te 
geven dus toen wisten wij dat het gelukkig nog leefde. Nog van alles geprobeerd te maken zoals een 
visnet en stokken aan elkaar geplakt maar kat en glas werkten niet echt mee. Toen 112 gebeld om te 
vragen of de brandweer van Kuinre ons kon helpen met deze klus. Die waren er binnen 10 minuten en 
namen meteen de hulpactie over. Er werd een ladder in de nauwe opening van de glasbak gezet en 
brandweerman Gerard Meijer ging naar beneden en kon het katje pakken. Die werd naar boven 
doorgegeven en op straat gelegd. Nou toen Lazy weer grond onder de pootjes voelde ging die er als een 
speer vandoor en liep naar huis toe. Het katje is nog even goed nagekeken door ons en gelukkig had het 
alleen maar oppervlakkige wondjes die we schoongemaakt hebben. Hoe de kat in de glasbak is 
gekomen zal wel een raadsel blijven maar Jaap van de ROVA had het nog nooit meegemaakt. 
Brandweer Kuinre heeft supersnel en kundig gehandeld en hun naam als hulpverleners waar gemaakt! 
Ook voor dieren in nood zijn ze er snel bij!   
  

 

 
 

                                                    

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

Plastic doppen sparen in Kuinre. 

Vorig jaar is er door heel Nederland voor 40.000 euro aan plastic doppen 
gespaard. Dat betekent dat er 8 hulphonden met deze actie opgeleid 
kunnen worden. Het is een groot succes. Vele gezinnen worden hiermee 
geholpen. In Kuinre zijn maar liefst 2 inzamelpunten. En zeg nou zelf, 
zoveel moeite is het nu ook weer niet om de doppen van de flessen, 
potten, tubes en overal waar verder nog een plastic dop op zit om die te 
bewaren en in een zak aan te bieden bij de volgende dames zodat ze dit 
jaar nog veel meer honden kunnen opleiden. De zakken kunnen als de 
dames niet thuis zijn voor huis neergezet worden. 
Klara van Vels Vijverpark 35 (mag ook achter huis)  of  
Marianne Prenger Vijverpark 55. 
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Op z’n Kuunders 
 

 
 
 
 
Jesse Wemer is 3e geworden bij de junioren tijdens het 

Open Steenwijkerland-toernooi. 

 
      

 
 

 
 
 
        
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
                       Thomas Pit geslaagd voor zijn rijbewijs! 

 
 

Nieuwe reling bij nooduitgang dorpshuis. 
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Hej’t ok leezn? 
 
Meenzkiender eevmpies noadenkng 

- kiender binn klejne meenzn, meenzn binn groote kiender 
- een meens is noojt te owt om te leern 
- de meenzn vemoedn liever wat, dan dat ze ’t weetn 
- meenzn die je niet weet te verasn binn weerdeloos 
- kiender moetn somtiets veule gedult hebm mit hun owders 
- de eenege meenzn zonder prebleemm ligng op ’t kerkhof 
- meenzn binn gevangenn van ales wat ze niet bezitn 
- dune beteekent ontevreedn; tevreedn meenzn hebm gewicht 
- meenzn rodeln niet, ze noemm ’t deeln van kenis 
- ’t hart van de meens is de plaas woar de duuvel woont 
- gien eene bewaart ’n gehejm zoo goet as ’n kient 
- ’n meens is onejndeg gekomplieseerder as zien gedachtn 
- ieder kient op de weg is ’n meenselek woarskowengsbort 
- ’n meens is wies en geleert, die ale dingn ten beste keert 
- as ’n meens van zien heugenis kan genietn, die leeft tweemoal 
- zoolang ’n meens leeft moet ie er reekening mit howm dat ie veerder leeft 
- meenzn hebm niet veule woordn noodeg ome vriendn te worn 
- een van de meniern ome meer veur jow kiender te doen, is minder doen 
- meenzn denkng goet noa veurdat ze ’n goeje vrient belastn mit ’n gehejm 
- as ’n meens zien geluk niet kent, leeft ie ongelukeg in riek bezit 
- meenzn kunn zonder eenege wile leevm, mar niet zonder eenege hoop 
- liefde van de meens grujt noarmaate jie ’t geevm 
- meenzn die int veen zitn kunn wel ’n turfjen misn 
- ’n meens bewaart ’n gehejm ’t beste deur ’t te vegeetn 
 
An ales koemt ’n ejnde, mar niks is oojt voltoojt. 
 
Akermanechien 
 
******************************************************************************************************************** 
 
                           
 
 

 
 
 
Volkstuintjes te huur in Kuinre 
 
De volkstuindersvereniging Kuinre en omstreken heeft enkele perceeltjes tuingrond ter beschikking voor 
liefhebbers van tuinieren.  Wilt u onbespoten groente verbouwen of tuinieren zonder kunstmest dan is dit 
uw kans. De perceeltjes zijn 1.5 are groot. De tuin ligt aan het kanaal langs de Bouwdijk in Kuinre, mooi 
dichtbij Kuinre.  
 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met het secretariaat: J. Otten Vijverpark 59  8374 KG Kuinre 
0527231446 of dhr. J. Pit Pampus 20 Kuinre 0527231775                                                                           
        
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wsO3-9vKAhXC_g4KHRCUAOsQjRwIBw&url=https://www.baptist.nl/houtbewerkers/tuingereedschappen/de-wit-tuingereedschappen/de-wit-hak-zwanenhals-16-cm-met-houten-steel-1700-mm&psig=AFQjCNFqzu9ti7mRQOzNUEjT_tks9t5GqA&ust=1454601617634925
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wsO3-9vKAhXC_g4KHRCUAOsQjRwIBw&url=https://www.baptist.nl/houtbewerkers/tuingereedschappen/de-wit-tuingereedschappen/de-wit-cultivator-3-tands-met-houten-handvat-140-mm&psig=AFQjCNFqzu9ti7mRQOzNUEjT_tks9t5GqA&ust=1454601617634925
https://previews.123rf.com/images/mikhaylovaelen/mikhaylovaelen1101/mikhaylovaelen110100077/8642200-cute-frog-with-mosquito-Stock-Photo.jpg
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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. 
 
2de PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER OP BEZOEK IN HET KUINDERBOS 

Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub Noordoostpolder op Tweede 
Paasdag de 8ste editie van de ‘Noordoostpolder Buitendag’.  
 
De dag vindt plaats op 22 april in het Kuinderbos bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de Hopweg 
21 in Bant. Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
 
Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, waarbij van alles te zien en te beleven is, voor jong en 
oud. De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,50 en voor volwassenen € 4,50 .        
 

Check www.buitendagnop.nl 

Ook dit jaar slaan de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun middeleeuws kampement op in het 
Kuinderbos. Waarbij zij strijden tijdens spectaculaire battles om de hand van de jonkvrouw. Dit jaar 
zullen er wedstrijden hout slepen met paarden plaats vinden.  
 
Voor de kinderen is er weer een uitgebreid programma 
van activiteiten. De paashaas huppelt rond en helpt bij 
het zoeken naar chocolade eieren, het timmeren van 
nestkastjes, het Kabouterpad en springen op de 
springkussens. Voor de grotere jeugd zijn er ook tal van 
activiteiten: de klimtoren, het rijden van de 
hindernisbaan met een kleine tractor en nieuw is het 
surfkleed of ook wel bekend als vliegend tapijt, 
nieuwsgierig ……….. ? En voor jong en oud is er de 
excursie met de boswachter, een tochtje maken in een 
huifkar en de demonstraties met politiehonden. De 
‘Noordoostpolder Buitendag’ maakt duidelijk dat de 
natuur van Staatsbosbeheer niet alleen is om naar te 
kijken, maar vooral om in te lopen, te fietsen, te spelen 
en om op avontuur te gaan. Waarbij de Lionsclub 
Noordoostpolder al 8 jaar de partner is van 
Staatsbosbeheer in de organisatie van deze 
familiedag.  
 
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren. Op 
150 meter afstand is een parkeergelegenheid voor 400 
auto’s en langs het Schoterpad een 
parkeergelegenheid voor 300 auto’s. Van hieruit wordt 
u met een bolderwagen naar het festivalterrein 
gebracht en gehaald. Let op! De Hopweg ter hoogte 
van het Natuurkampeerterrein de Veenkuil is 
eenrichtingsverkeer, dus inrijden vanaf Kuinre.  
Voor nadere informatie boswachter Harco Bergman, 
06-54957406. 
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Stichting jeugdhonk Kuinre 
 

Bestuur: voorzitter Astrid Versluis, penningmeester Heidi 
Veenstra, secretaris Ruud van den Hengel, Angélique Wietsma, 
Rowan Paulusma, Rick Mulder, Annemiek Rijpkema, Aubrey 
Veldkamp, Sigrid Veenstra, Kay Oosterkamp en Robin Boekamp. 
 
Jeugdbestuur: Alieke Paulusma, Annemijn van de Bles, Marissa 
Pit, Isan van ’t Hul, Rosa ter Heide, Ilva Postma, Mariët Elzinga en 
Regina van Ee. 
 

Wat waren het een harde klappen tijdens het carbid schieten op 31 
december 2018. Het  was een gezellige drukbezochte middag 
waarbij het rad van avontuur voor vele een leuke prijs heeft 
opgeleverd. 

 
Een van de eerste avonden dat we open 
zijn gegaan in 2019, was er een bingo voor 
de jeugd. Druk bezocht en ontzettend 
gezellig. 
 
Eind januari hebben we voor de meiden en hun moeder, zus of vriendin een 
gezellige make-up avond georganiseerd o.l.v. Aubrey Veltkamp. De dames 
gingen als ware diva’s de deur uit.  
 
Op 1 februari waren de jongens aan de beurt. Zij hebben samen met Tim 
Versluis en Ruud van den Hengel een gameavond gehad. In heuse race stoelen 
hebben de jongens menig ronde tegen elkaar gestreden.  
 
Op 30 maart as komen we weer bij u langs om uw oud ijzer in te zamelen.  
Let op!! Witgoed nemen we niet mee! 

 
OPROEP          OPROEP            OPROEP          OPROEP 
 
3 van onze mannelijke bestuursleden hebben aangegeven te stoppen met het bestuur na de 
zomervakantie. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe mannelijke bestuursleden… 
Lijkt het je leuk om in ons team hand-en-spandiensten te verlenen, neem dan contact op met een van 
ons. 
Een keer in de 6 weken hebben we een vergadering. Verder hebben we natuurlijk verschillende 
activiteiten waar we je hulp goed bij kunnen gebruiken. 
 

Stimuleringsfonds voor jeugd Kuinre 

Stichting Jeugdhonk Kuinre heeft 1000 Euro van het 

Stimuleringsfonds van de ledenvereniging Oude en Nieuwe 

Land gekregen. Dit prachtige bedrag zal gebruikt worden voor 

tuinmeubilair, zodat de jeugd van Kuinre er deze zomer mooi bij 

kan zitten buiten. Het Stimuleringsfonds is een initiatief van de 

Ledenvereniging om de leefbaarheid in wijk of dorp te 

bevorderen. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen 

en ideeën maar ontbreekt het aan de financiele middelen. Door dit fonds hebben dit soort projecten op 

deze manier kans van slagen. Anja Bosman reikte de cheque uit aan het bestuur en jeugdbestuur van 

de stichting. 
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Familieberichten 
 

 

 
 
 

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

Ik wil iedereen héél hartelijk bedanken 
voor de vele kaarten, gebed, telefoontjes en bezoek nu ik ziek ben. 
Wat heeft het mij bemoedigd. 
Dank jullie allemaal. 
                                                         Wuup Meijer 
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Werk in uitvoering………  

 
Op het industrieterrein aan de Werf 3, bevindt zich Emiel’s Partyverhuur. Op dit adres wonen en werken  
Emiel en Afien Wijnands met hun zonen Tigo, 9 jaar en Luuk 4 jaar. De woning, kantoor en loods zijn 
gevestigd op één locatie. 
 
Emiel en Afien zijn begonnen in 2002 in het schuurtje achter hun huis aan de H. de Cranestraat 157. Ze 
zijn daar gestart met verhuur van een bar en twee  statafels. Inmiddels is het bedrijf behoorlijk uitgebreid 
en zijn ze 12 jaar geleden verhuisd naar de huidige locatie op het bedrijventerrein. In de beginjaren was 
Emiel gedurende drie maanden, voornamelijk in de zomer, druk met het verhuur en verzorgen van 
feestjes. Inmiddels zijn er het hele jaar door activiteiten en feestjes die Emiel verzorgt. In de beginjaren 
had Emiel een baan naast de eigen onderneming. Sinds vijf jaar niet meer, hij is fulltime druk met de 
partyservice. Afien werkt in het basisonderwijs in Vollenhove, waar mogelijk is ook Afien actief met 
allerlei hand- en spandiensten. In tijden van drukte heeft Emiel diverse hulpkrachten ter beschikking die 
flexibel inzetbaar zijn.  
 
De catering heeft Emiel in eigen hand. Samen met zijn moeder Joke, bereidt hij de maaltijden, hapjes, 
buffetten, saladeschotels, barbecues ed. Joke heeft vroeger, jarenlange horeca ervaring in Amsterdam 
opgedaan. Die komt nu goed van pas.  De catering wordt geheel door hen in de loods van A tot Z 
verzorgd. De meeste ingrediënten en producten betrekt hij via een groothandel. De loods is 
professioneel uitgerust en voorzien van een grote horeca keuken, koel-en vriescel en 400 m2 opslag.  
 
Emiel verzorgt voornamelijk voor particulieren de feestjes thuis, maar ook bedrijfsfeesten en bruiloften. 
Erg in trek zijn de all-inclusive bruiloften; voor een vast bedrag is het feest voorzien van allerlei 
benodigdheden. De catering, aankleding, muziek/dj, gebruik van servies, meubilair ed.  
Sinds dit jaar heeft Emiel een foodtruck. Hij heeft een oude, uitgeleefde KIP caravan uit 1973 gekocht en 
deze helemaal gestript, daarna in retro stijl opgeknapt tot foodtruck. Deze foodtruck is een mobiele 
keuken waarmee hij feestjes op locatie bezoekt. In deze foodtruck neemt hij tafels en stoelen mee zodat 
er ter plekke een “terras” neergezet kan worden. Qua eten en drinken is er van alles mogelijk, 
koffie/thee, hapjes, drankjes, frituur- en bakgerechten, diverse broodjes, noem maar op. Wat op het 
moment de opgang doet zijn de zogenaamde festival-bruiloften. Dit is een bruiloft waar men de gasten, 
meestal bij mensen thuis in de tuin, ontvangt. Deze festival-bruiloften worden gevierd, zo mogelijk bij 
mooi weer in de buitenlucht, in een ongedwongen sfeer en daar past de foodtruck uitermate goed bij.  
Wat catering betreft zijn er altijd nieuwe trends en ontwikkeling in de keuze van gerechten. Daarmee 
rekening houdend met culturen, voedingspatronen en diëten. Indien wenselijk heeft Emiel diverse 
variatie in speciale gerechten zoals biologisch, vega, vegan, halal en bij voedselallergieën. De tendens 
op dit moment zijn hapjes en kleine gerechten zoals tapas, fingerfood en kleine divers belegde broodjes.  
 
De wensen van de klant voor een feest zijn heel divers. Emiel is heel flexibel en denkt mee in de 
mogelijkheden voor een geslaagd feest. Het kan geheel of gedeeltelijk worden verzorgd, zo nodig 
inclusief bediening.  
Bij Emiel kan men terecht voor het huren van allerlei 
materialen. Stoelen, tafels, servies, bestek, glaswerk, 
partytent, koeling, verwarming, verlichting, noem maar op. 
Alle benodigdheden om je eigen feest thuis te kunnen 
organiseren, kan men regelen met Emiel.  
 
Het werkgebied is groot, uiteraard de regio rondom 
Kuinre, de Flevopolder, Drenthe en veel in Friesland.  
Wat momenteel in opkomst is, is dat veel (jonge) mensen 
uit de Randstad, voornamelijk uit Utrecht, in deze regio 
hun feest vieren. Rondom huis is soms geen ruimte en 
dergelijke feesten kunnen daar meer overlast in de 
omgeving geven. Deze feesten worden dan gegeven op 
het terrein of in de tuin van familieleden of  
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Hier had uw advertentie kunnen staan! 
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vrienden die men hier in de omgeving heeft wonen of men gaat naar een vakantiepark waar ruimte is om 
een feest te houden.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website, waar u de mogelijkheden uitgebreid op kunt naslaan. 
www.eenfeestje.nl  
 

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

Willem Friso, van knutselaar tot kunstenaar.  
 
Willem Friso, woonachtig op Pampus in Kuinre, heeft thuis een maquette gemaakt van een originele 
Friese kop-hals-romp boerderij. Willem, 80 jaar, is geboren in Duurswoude  (tegenwoordig Wijnjewoude) 
in de provincie Friesland. Toen Willem twaalf jaar was verhuisde hij met zijn ouders naar Kuinre. Willem 
heeft vroeger als “los-vast” arbeider gewerkt bij de boeren. Maar hij mocht ook graag timmeren en het 
bleek dat hij dat ook goed kon. Hij heeft het 
grootste deel van zijn arbeidzame leven als 
scheepstimmerman in Echtenerbrug gewerkt. 
Na zijn werkzame tijd werd timmeren en 
knutselen zijn grote hobby. 
Achter zijn huis heeft Willem een werkplaats 
waar hij naar hartenlust zijn hobby kan 
beoefenen. Willem heeft jarenlang gewerkt 
aan een prachtige maquette van een Friese 
kop-hals-romp boerderij. Deze is tot in details 
en op schaal nagemaakt. De boerderij 
maquette getuigd van vakmanschap. Het is 
keurig afgewerkt, compleet gemaakt met een 
erf inrichting en achtergrond van een 
schitterend kenmerkend Fries landschap.  
Na jarenlang werkplezier aan zijn boerderij is 
deze vorig jaar afgerond. Heel waarschijnlijk 
zal zijn boerderij, dit jaar, een plaats krijgen in 
het Friese Streekmuseum “Eppinga State” in Sondel. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit bij menig bezoeker, vele verhalen en 
herinneringen naar boven halen.  
 
Een bezoekje aan het streekmuseum is zeker de moeite waard! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.eenfeestje.nl/
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Stichting Ouderen Kuinre – Blankenham 
 
De kerstviering was vrijdagavond 21 december in dorpshuis de Botter. 
De zaal was heel mooi in kerstsfeer en we konden deze avond 60 personen verwelkomen. 
We begonnen deze avond met enkele kerstliederen en dominee v.d. Hucht verzorgde de overweging, 
hierna volgde nog een kerstverhaal door mevrouw T. Kremer. 
Daarna gingen we met zijn allen genieten van een heerlijke broodtafel met kroket. 
Hierna las mevrouw A. Cats een gedicht voor. 
We sloten deze avond af met een optreden van het koor Jubilee uit Kuinre.                 ´ 
De voorzitster sloot deze avond af en bedankte iedereen die zijn medewerking heeft verleend. En 
wenste ons allen goede feestdagen toe. 
 
De nieuwjaarsreceptie was vrijdag 4 januari en werd bezocht door 35 personen. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje, vertelde de oud veekoopman Bonne Speerstra mooie en 
sappige verhalen uit zijn jeugd en werk. 
 
Mededeling 
Houdt u 15 mei vrij voor ons jaarlijkse reisje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stamppot eten in de Botter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
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  Vrouwen van Kuinre 
Op 17 januari 2019 werd de jaarvergadering van de 
Vrouwen van Kuinre gehouden. Na het voorlezen van 
de diverse verslagen werd er een aantal rondjes 
bingo gespeeld.  
  

     
 
Dit jaar zijn er ook weer een aantal jubilarissen:  
Cora Muis (25 jaar lid), Marijke de Jong-Bremer en Rommie Poppe-Fokkema (35 jaar lid), Marie Doeve-
Postma (40 jaar lid) en Klaasje Kroes (55 jaar lid).  
 
Op 21 februari kwam Clary Fidder-van de Velde uit Kampen met haar hond Simba ons meer vertellen 
over het werk van KNGF geleidehonden. Ook vertelde zij haar persoonlijk verhaal; van slechtziend is zij 
uiteindelijk blind geworden. We mochten ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking door 
middel van “ervaringsbrillen”. Het was een interessante avond.  
 
AGENDA 
21 maart 2019 Verhalen van een wereldfietser door Gerda Marsman  
2 april 2019  Excursie naar het AZC in Luttelgeest 
17 april 2019  Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie 
18 april 2019  Voorlichtingsbijeenkomst “Kom in beweging” door Remedica 
21 mei t/m  
24 mei 2019  Avondvierdaagse 
18 juni 2019  Fietstocht 
 
Zin om een keer vrijblijvend te komen kijken? Van harte welkom! De bijeenkomsten zijn in 
dorpshuis “De Botter”, Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre. Lidmaatschapskosten: € 25,-- per jaar. 

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

Bedankje bierdoppen sparen voor Sven 
 
Via de moeder van Sven hebben wij een bedankkaartje 
gehad voor het sparen van bierdoppen voor een 
rolstoelbus voor 5 jarige gehandicapte Sven uit 
IJsselmuiden. Deze actie is te volgen via de facebook 
pagina Rolstoelbus voor Sven Boer. De bierdoppen 
kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Astrid Versluis 
Vijverpark 30. Gewoon voor de deur neerzetten of in de 
kussenbak leggen! Ze hebben nu ongeveer voor 
18.000 euro binnen en de rolstoelbus kost 45.000 euro. 
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V.C.K.’76 
 

 

 

 

Bestuurswisselingen 

De jaarvergadering is op maandag 21 januari 2019 gehouden. Naast de bespreking van het jaarverslag , 
de financiën en activiteiten hebben we afscheid genomen van Angela de Bruin (secretaris) en Iris 
Woudsma (algemeen lid). Het bestuur van V.C.K. ’76 bedankt jullie voor je inzet! Alieke Paulusma, 
Noëlle Snippe en Rosa Huizinga zijn toegetreden. Bea Woudsma heeft inmiddels de functie van 
secretaris overgenomen. 
 
Dames 1 heeft onlangs mooie nieuwe trainingsjasjes gekregen van hun sponsor Installatiebedrijf 
Jonkers. De dames zijn hier erg blij mee! Ook zijn er nieuwe volleybalbroekjes in bestelling zodat de 
dames er weer keurig bij lopen. 
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Meisjes niveau 2 zijn eind november kampioen geworden in hun klasse. Heel goed gedaan! Wij zijn 
trots op jullie! 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne 

We gaan ons als V.C.K.’76 aanmelden voor de Rabobank Clubkas Campagne met als doel het 
versterken van de clubkas. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op een vereniging 
naar keuze. We zouden het natuurlijk geweldig vinden als u op ons stemt! Tussen 15 maart en 1 april 
kunt u stemmen. Verdere info over deze actie volgt nog… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens hun training op 5 december werden de recreanten verrast door een bezoek van Sinterklaas. 
Daar Fred een goede “bekende” is bij Sinterklaas, werd hij speciaal op foto gezet. Na afloop van de 
training lag er tot grote vreugde van de recreanten een heerlijke traktatie in de  
kleedkamers. 
 
 
Met een sportieve groet,  
Het bestuur V.C.K.’76  
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Kuinre oud en nieuw 
 
Reactie op deze foto’s: 
 

Roelof en Niesje Woudsma, W1-65  
Nu tussen H. de Cranestraat 157 (Jan Oosterkamp) 
en H. de Cranestraat 161 (Coby Sieverts). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nog niet bekend. 

 
 
De mensen die hier op gereageerd hebben wil ik graag bedanken. 
 
Hieronder nog enkele foto’s waar ik graag een antwoord op zou willen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arbeidswoning 6      Visserswoning 4 
 
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 
Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur 
Stille Zaterdag 20 april 19.00 uur 
Dodenherdenking zaterdag 4 mei  18.45 uur PKN kerk 
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KL KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
 
Predikant       Koster 
Ds. R. van der Hucht      Fam. Joh. Poepjes 
H. de Cranestraat 107     H. de Cranestraat 80d 
8374 KL KUINRE      8374 KR KUINRE 
0527-231220       0527-231061 of 
rvdhucht@ziggo.nl      06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 3 maart Ds. E. van Veen  10.00 uur 
 10 maart Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 13 maart De heer J. Smit Biddag gez. in Kuinre 19.30 uur 
 17 maart De heer K. de Lange gez. in Blankenham 10.00 uur 
 24 maart Ds. R. v.d. Hucht  9.30 uur 
 31 maart Mevr. B. Groen  10.00 uur 
 
 7 april Ds. R. v.d. Hucht  11.00 uur 
 14 april Ds. C.P. Meijer Palmzondag 11.00 uur 
 18 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham/ Witte Donderdag HA 19.30 uur 
 19 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham/Goede Vrijdag 19.30 uur 
 20 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham/Stille Zaterdag 19.30 uur 
 21 april Ds. R. v.d. Hucht gez. in Blankenham/1e Paasdag 10.00 uur 
 28 april Ds. W. Kok  10.00 uur 
 
 4 mei Com. Oecumenische diensten Dodenherdenking 18.45 uur 

 
Voor het meest actuele preekrooster, 

zie onze website https://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
 

Wijzigingen in het rooster voorbehouden. 
 
Koffiedrinken voor/na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 3 
maart en 19 mei 2019 is er na de dienst gelegenheid koffie, thee of limonade te drinken in de kerk.  
Op Palmzondag 14 april is er voor de dienst gelegenheid om koffie te drinken. De kinderen van de 
zondagsschool verzorgen er een lekker broodje bij. Wij nodigen u van harte uit een kopje mee te 
drinken! 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
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40-dagentijd 
Zondag 10 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. Thema is dit jaar: Een nieuw begin. Jezus 
vertelt mensen in zijn tijd over een door God gegeven nieuw begin. In de paasnacht wordt Hij zelf voor 
ons allen een Nieuw Begin, een Opstanding tot een Nieuw Leven. 
 
Stille Week en Pasen 
Op Witte Donderdag 18 april, Goede Vrijdag 19 april en Stille Zaterdag 20 april zijn er Stille Week-
vieringen in de Protestantse kerk te Blankenham. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Op Witte 
Donderdag gedenken we Jezus’ laatste Pesachmaal, dat Hij vierde met zijn vrienden vlak voor zijn lijden 
en sterven. Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus’ lijden en sterven. We lezen het lijdensverhaal. Op 
Stille Zaterdag zien we in het donker uit naar het doorbreken van het licht, de opstanding van Christus. 
De brandende paaskaars verwijst ons naar de kracht van Gods liefde, het licht van Paasmorgen. Eerste 
Paasdag 21 april is er een gezinsdienst om 10.00 uur in Blankenham. U bent van harte welkom. 
 
Veertigdagenwandeling 
In deze 40-dagentijd is er elke dinsdagmiddag een 40-dagenwandeling, een wandeling waarvan we de 
eerste 10 minuten in stilte lopen, om na te denken over een vraag of onderwerp en om te gaan luisteren 
wat er in ons opkomt. Na deze 10 minuten van stilte is er een kort moment van delen en daarna 
wandelen we in gesprek verder. We beginnen om 13.30 uur op de eerste parkeerplaats aan de Hopweg 
gezien vanaf Kuinre. De wandeling duurt in totaal ongeveer een uur.  De wandeling staat open voor alle 
belangstellenden. Op de volgende data gaan we wandelen: 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april 
en 16 april. Mocht de wandeling niet doorgaan, dan wordt dat aangegeven op de facebookpagina van 
onze kerk. Maar u mag mij ook bellen vóór 13.00 uur op de dag van de wandeling.  

Ds. R. v.d. Hucht, 0527-231220 
 
Koffieochtend elke laatste woensdag van de maand 
We komen weer bij elkaar op woensdag 27 maart, 24 april en 29 mei. De kerk staat open voor iedereen. 
Aanvang 10.00 uur. Er is dan koffie met wat lekkers en ruimte voor een gesprek. 
De praktijk leert dat het best gezellig is! Komt u ook? 
 
RUM dienst 30 juni 2019 

Deze dienst is een zogenoemde RUM dienst. Niet dat er nu de hele avond rum wordt 
geschonken: RUM staat voor de zin ROEPT U MAAR. Er is een grote keuze aan 
liederen, zodat we deze samen gaan zingen. Hiljan Bontkes speelt deze avond op het 
orgel. Aanvang van deze dienst is 19.30 uur in de Protestantse kerk. 
 
Zomeravondzangdienst Jubilee 
Noteer alvast in uw agenda: zondagavond 2 juni wordt de zomeravondzangdienst gehouden, 
georganiseerd door koor Jubilee. Op moment van schrijven is de gehele invulling nog niet bekend. 
Aanvang van deze avond is 19.30 uur. 
 
Openstelling kerk in de zomermaanden 
De kerk is vanaf 1 juni elke vrijdagmiddag open van 14.00 – 16.30 uur. De koffie/thee staat klaar. U bent 
van harte welkom! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TE KOOP   TE KOOP   TE KOOP   TE KOOP    TE KOOP   TE KOOP 
 
Wij hebben nog tien van deze stoelen die we te koop aanbieden 
tegen elk aannemelijk bod! 
Deze stoelen hebben tot de verbouwing in de jaren tachtig, dienst 
gedaan in de kerk. Ze zijn wel stoffig en soms voorzien van 
schimmel. Zelf schoonmaken.           
      Ook leuk voor decoratie. 
 
U kunt contact opnemen met Johannes Woudsma, 231700 of 
Wim ter Maaten, 06-20925925. 
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Uit het scheepsjournaal van de KU11: “Vrijdag 15 februari in het jaar 2019. 
Heldere lucht, kalm water bij een windje kracht 1 uit het westen.  

Met de traditionele voorjaarsvergadering op komst een mooie dag om het afgelopen seizoen even na te 
beschouwen. Temeer omdat de KU11 momenteel op de scheepswerf van Jan Schreur ligt. Ook tijdens 
de vorige winter lag de inmiddels honderdzeven jaar oude dame al in Giethoorn en werd zij ingrijpend 
gerestaureerd. Het nodige hout werd vervangen om “het drijfbaar-vermogen te optimaliseren”. In 
normaal Nederlands: te zorgen dat de boot weer waterdicht werd. En dat is goed gelukt. Met geld uit 
diverse fondsen waaronder de Rabobank en de gemeente Steenwijkerland kon SKIP dat werk laten 
uitvoeren met als belangrijkste update naar de huidige tijd, een nieuwe elektromotor. Meer vermogen en 
een langere vaartijd op de aanwezige batterijen. Dusdanig veel meer vermogen dat (gelet op de 
gemiddelde leeftijd en dito reactiesnelheid van onze schippers) het varen met KU11 ineens best 
spannende tochtjes zijn geworden.   

Kees en Agatha hebben de volle mogelijkheden van de nieuwe motor getest door in de zomer van 2018 
een aantal dagen door Friesland te varen en zelfs aan boord te overnachten. Tijdens het Skûtjesilen was 
de KU11 ook van de partij om met een aantal dorpsgenoten aan boord het spektakel van dichtbij mee te 
maken. Twee voorbeelden van nieuwe mogelijkheden als gevolg van de betere motor. We mochten in 
2018 een nieuwe schipper verwelkomen in het bestuur; Jaap Lok uit Blankenham heeft het helmhout 
van de laatste punter enthousiast ter hand genomen. En er zijn helaas ook zorgen door de ziekte van 
onze scheepsmaat Arend. Deze winter zullen er weer een aantal reparaties aan de KU11 worden 
uitgevoerd om het schip voor de komende jaren te behouden. U bent vanaf de opening van het 
vaarseizoen 2019 (1 mei) elke zaterdagmiddag welkom aan boord. De KU11 ligt dan weer op haar 
vertrouwde plek bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Weerribben.  

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

Oud ijzer actie  
 
Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 
Op zaterdag 30 maart a.s. komen wij weer langs om oud ijzer op te halen. 
 
U kunt het oud ijzer na 9 uur 's morgens op de stoep zetten of 1 van de onderstaande personen bellen 
om het op te halen. Geen oud ijzer bij het jeugdhonk brengen alstublieft! 
 
Let op: witgoed is geen oud ijzer. Wij kunnen dit dan ook niet meenemen. 
 
Rowan Paulusma      06-10695988 
Astrid Versluis           06-20043087 
Ruud van den Hengel 06-23650282 
   
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij de bewoners van de buitenwegen om vooraf in ieder 
geval even te bellen. 
 
Namens de jeugd van Kuinre bedankt!!! 
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Toneelvereniging O.K.K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 maart 2019 is het weer zover, dan speelt toneelvereniging OKK uit Kuinre haar jaarlijkse toneelstuk 
om 20.00 uur in dorpshuis de Botter.  
Dit keer hebben wij voor een boerenklucht gekozen, genaamd “De Gouden Theepot”. 
 
Aaltje Wolderink huist met haar bejaarde vader op een boerderijtje, dat valt in het uitbreidingsplan van 
het dorp. Een jonge projectontwikkelaar ziet wel wat in Aaltje, maar er zijn meer kapers op de kust. Zo is 
daar Tinus Mellaert, die alles maar gedoe vindt. Maar zijn moeder wijst hem erop dat Aaltje in het dorp 
bekend staat als ' De gouden theepot'. Of ziet zijn moeder meer in vader Sicco zelf? Dan is er Geeze 
Goezegat, die met haar negotiemand langs de deuren gaat en alles ziet en weet. Tenslotte probeert 
bijdehandte tante Grada met haar sullige ega ook nog een duit in het zakje te doen. Kortom, een 
kostelijke komedie met een zeer verrassend einde! 
 
De spelers van dit toneelstuk zijn: 
 
Sicco Wolderink - Bouwe van Vels 
Aaltje Wolderink - Shari Braad 
Bastiaan Wolf  - Arnold Pit 
Geeze Goezegat - Gonnie de Rond 
Grada Perkaan - Klara Mulder 
Tjalling Perkaan - Gerard Lageweg 
Koba Mellaert  - Linda Beens 
Tinus Mellaert  - Richard Versluis 
Chantal Vluggertje - Kelly Lageweg 
Hendrik Wassink - Jan Hendriksen 
 
Regisseur  - Bram Lageweg 
Souffleur  - Alie Damhuis 
 
Komt allen, het belooft weer een kostelijke avond te worden! 

 
                       
 
 

 

 

 

 

 

                                                     

  
   De spelers van 2017. 
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 Hier had uw advertentie kunnen staan! 
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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre 
 
 
 

Uitvoering 
Op 8 januari 1979 werd op initiatief van enkele Kuundersen besloten een drumband op te richten. Dat 
betekent dat we in 2019 al veertig jaar met veel enthousiasme muziek maken.  
Om dit jubileum te vieren houden we onze jaarlijkse uitvoering op zaterdag 9 
maart 2019 in MFA de Botter vanaf 20:00 uur.  
De drumband en de majorettes hebben flink geoefend om voor u een leuke 
muzikale avond te maken. We hebben een leuk afwisselend programma 
opgezet. Tijdens deze uitvoering wordt er medewerking verleend door René 
de Brouwer entertainment uit Emmeloord en Dance Fever uit Blokzijl. 
In de pauze zal er traditiegetrouw een verloting zijn. 
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.  
 
 
Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds 
De collecte voor het cultuurfonds wordt gehouden in de week van 19 t/m 25 mei en wordt gedaan door 
de leden van de drumband op maandag of dinsdag.  
Het collecteren gaat dit jaar zonder muziek en majorettes. Dit komt door de avondvierdaagse in 
Kuinre/Scherpenzeel, deze is in dezelfde week. Wij gaan de lopers op vrijdag in Kuinre begeleiden naar 
de finish. Deze week dus wel een muzikaal optreden. 
 
 

Rabobank Clubkas Campagne 
Voor het eerst in ons bestaan doen we mee met de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van 
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hun stem 
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij 
hun clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld 
waard. Hoe meer stemmen er op Drumband en 
majorettenvereniging Zomabe’s uitgebracht worden, des te 
meer geld we mogen ontvangen. Dit jaar wordt er  
€ 125.000,- verdeeld, dus doe mee! 
De stemperiode loopt van vrijdag 15 maart tot maandag 1 
april 2019 (geen grap). Alle uitgebrachte stemmen worden 
geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld.  
Helpt u mee??? 

 
 

 
 
Met een muzikale groet en we zien u graag op onze jubileumuitvoering op 9 
maart. 
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Peuteropvang Tweeplus Openingstijden: 

Vijverpark 89    maandagmorgen     08.30 - 12.15 uur 
8374KG Kuinre   dinsdagmiddag        13.00 - 15.30 uur 

06-30307109   vrijdagmorgen          08.30 - 12.15 uur 

  
Stichting Peuterwerk "Sterk in peuterspeelzaalwerk", www.stichtingpeuterwerk.nl 
 
Peuterspeelzaal Tweeplus 
 

Kuinre heeft een eigen peuterspeelzaal waar peuters vanaf 2 jaar welkom zijn op de maandag-, en 
vrijdagmorgen en dinsdagmiddag. Peuterspeelzaal "Tweeplus" is gevestigd in het gebouw van de Burg. 
De Ruiterschool. De peuterspeelzaal valt onder Stichting Peuterwerk van Stichting Kinderopvang op 
Kop, zoals de Burg. de Ruiterschool valt onder Stichting Op Kop. 
De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters en twee vaste pedagogisch medewerkers. De 
peuteropvang is er voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Uw kind kan hier samen met andere 
kinderen spelen en zich ontwikkelen. We willen graag dat de kinderen een leuke tijd hebben, daarom 
staat spelenderwijs leren en ontdekken centraal. Want spelen is niet alleen leuk maar ook leerzaam, 
grensverleggend en ontspannend. 

Open dag: Op woensdag- en/of vrijdagmorgen 20 – 22 maart kunt u een kijkje bij ons nemen, daar 

kunnen wij u informeren over de aanmeldingsprocedure. Ook tijdens de speelzaaltijden bent u van harte 

welkom. 

De afgelopen weken hebben wij aandacht besteed aan:     
  
“Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens 
opnieuw weer prachtig vinden. Wanneer er nieuwe, moeilijke woorden in het boek 
staan, kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen. Zo 
onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.” 
 

Waar woon jij?  
 
We hebben gezien en gezongen, “In Kuinre staat een huis”,  
 
Spelenderwijs zijn we met dit thema aan de slag geweest, gedurende vier 
weken. Woont juf op school, of heeft ze ook een eigen huis, woon je in een 
(klein) rijtjes huis of op een (grote) boerderij? Ook zijn we aan het knutselen 

geweest, maar opeens viel er sneeuw. Dus onze huizen zijn nog maar even met sneeuw bedenkt. Maar 
ook een paadje vegen is belangrijk, want we moeten niet vallen.  
 
We hebben gelezen dat poes Harry buiten wil spelen met Vera de vlinder, ze gaan 
samen tikkertje spelen, maar oh jee wat gebeurt er ……….. 

 
  
 
                               
 
 

 
 
 
 
 
Wil je ook met ons spelen, kom een keertje 
langs in de basisschool.  

 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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Nieuws van de brandweer 
  
In december werden we gealarmeerd voor een  ongeval met een vrachtwagen op de Steenwijkerweg. 
Met prio 1 ver de polder in. Omdat de exacte locatie onbekend was bij de meldkamer Flevoland reden 
wij vanaf noordelijke richting de weg terug en brandweer Emmeloord vanuit zuidelijke richting. Het bleek 
dat de chauffeuse onwel was geworden en in een flauwe bocht rechtdoor was gereden een boerenkavel 
op, daarbij heeft ze nog een stuk over het naastgelegen fietspad gereden. Gelukkig zijn er geen 
gewonden bij gevallen en bij aankomst was de dame al door ambulance personeel uit het voertuig 
gehaald en konden we onverrichte zake terug naar Kuinre. Voor onze chauffeur was het een mooie 
oefening prio 1 rijden.  
 
Op de 22e weer een ongeval, met prio 1 naar het Friesepad, melding auto op zijn kant. Het was een van 
die sneeuwdagen. Onderweg werd de alarmering ingetrokken, personen uit voertuig en ongedeerd.  
Op de één na laatste dag van de maand oefenden we een middelbrand samen met brandweer Rutten. 
Het was een leerzame oefening in een boerderij aan de Hopweg. Na afloop ging de ploeg van Rutten 
nog even mee naar onze kazerne. We zaten net aan onze eerste versnapering en de snackpan stond al 
aan toen onze piepers afgingen. Automatisch brandalarm op de Gemaalweg in Rutten. Ja dat was even 
schrikken voor de ploeg uit Rutten. Zit je in de kazerne in Kuinre en worden zij gealarmeerd voor jouw 
dorp. Beide ploegen spoedden zich naar hun voertuigen en reden richting incident adres. Omdat Kuinre 
gealarmeerd was, mocht er met prio 1 gereden worden, wat betekend zwaailichten en sirene aan. Ze 
kwamen dan ook eerder aan op het betreffende adres waar gelukkig niks aan de hand bleek.  
 
Op 5 februari om 17:51 ging de pieper, melding brand bijgebouw: keet / hok / schuur(tje). Binnen 4 
minuten zaten er 6 man in de auto en reden we de polder in. Links voor ons aan de horizon een enorme 
rookzuil. Daar was het goed mis. We waren als eerste voertuig ter plaatse en het is altijd weer 
indrukwekkend als een schuur van 20 bij 40 meter volledig in de hens staat. Vlammenzee tot wel 15 tot 
20 meter hoog. De bevelvoerder verkende vlug en gaf zijn bevelen. Gelukkig zat er naast de boerderij 
een tocht en was er voldoende water. Er was een enorme vonken regen (vliegvuur) die over het erf 
vloog waar veel auto’s, machines en houten kisten stonden. 2 man probeerden de vonken regen nat te 
houden. De andere 2 man bouwden een watertransport op richting het woonhuis om daar te redden wat 
er te redden viel. Kort na ons arriveerde brandweer Marknesse die hun voertuig nabij het woonhuis 
parkeerden en met meerdere stralen lukte het de woning te redden uit de vlammenzee. Uit alle 
richtingen kwamen meer brandweervoertuigen 
aangesneld. Rutten, Emmeloord en Urk met een 
zware pomp voor voldoende water voor zoveel 
blusvoertuigen. Later nog een hoogwerker en 
logistieke dienst, een officier van dienst die de 
leiding overneemt van het eerst aangekomen 
voertuig. Een AGS (adviseur gevaarlijke stoffen). 
Er was kort een vermoeden van asbest maar dat 
werd na een test uitgesloten. Omstreeks 22.00 uur 
waren we terug van een indrukwekkende uitruk. 
  
Harco Bergman, namens team brandweer Kuinre 
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Kuinderse Activiteiten Stichting 
 

Mystieke kerst 

Op 22 december 2018 was er na een jaar afwezigheid weer een 
mystieke kerstwandeling. Omdat het grote veld bij de burcht altijd de 
zwakste schakel 
is in de 
organisatie van 
deze activiteit, 
had de KAS een 
andere opzet 
bedacht. 

Wandelen over half verharde paden, met op de 
achtergrond het mystieke geluid van de 
midwinterhoornblazers en onderweg de 
kerstman, een verhalenverteller, trio “WI’J”, de 
Polderpiraten en als hoofdacts het grote  koor 
Vox five uit Kampen en het akoestische duo 
Hester en Femke  Op het horeca plein was 
glühwein, warme chocomelk en overheerlijke 
oliebollen. De route was voor het grootste deel verlicht met prikkabels en sfeerverlichting. Tot zover was 
alles goed geregeld en goed verlopen. 
Helaas ging om 18.00 uur de ‘hemelpoorten’ open in de vorm van regen en gedurende de gehele editie 
heeft het afwisselend hard en zacht geregend. Dat was toch wel een domper voor de organisatie, 
ondanks het slechte weer mochten we toch nog een 600 bezoekers verwelkomen. Begrijpelijk qua weer 
maar wel een teleurstelling ten opzichte van al het werk dat ervoor verzet was. De KAS bedankt de 
vrijwilligers die zich voor dit event hebben ingezet. 
 

KAS-Quiz 
 
Op 26 januari streden er 42 teams in MFA de Botter voor de winst van de vierde editie van de KAS-Quiz. 
Ook dit jaar mochten de teams een joker inzetten en werden er 10 categorieën gespeeld. Welk team kon 
de open vragen over inheemse flora en fauna, oud nieuws, economie, topografie en je schooltijd het 
beste beantwoorden? Daarnaast moesten er verbanden gelegd worden en werd film-, strips- en 

muziekkennis getest. Tot slot moesten ze nog 
al hun zintuigen inzetten voor de Mysterie box. 
Team Kobra ging er aan het eind van de 
avond met de hoofdprijs vandoor. En dit is niet 
de eerste keer, ook de eerste editie staat op 
hun naam. De Ensings bemachtigden de 
tweede plaats en de derde prijs ging naar Los 
dos primos. Maar er was nog een team die niet 
met lege handen naar huis ging. BéVries wist 
na 100 vragen de laagste score te behalen en 
ook dit werd beloond met een mooie (poedel) 
prijs. De prijzen waren beschikbaar gesteld 
door de Ambachtelijke Slagerij Mulder en de 
Superrr, nogmaals dank hiervoor! Wij vonden 
het weer een geweldige avond en willen via 
deze weg alle deelnemers en MFA de Botter 
graag bedanken voor de fijne sfeer! 
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Autopuzzeltocht 

 
Op zondag 2 juni 2019 wordt door de Kuinderse Activiteiten Stichting weer een gezellige puzzeltocht 
voor auto’s gehouden in de wijde omgeving van Kuinre. De te rijden afstand zal ongeveer 60 km zijn en 
wij zullen proberen weer een route te vinden door een mooie omgeving. Zoals algemeen bekend is 
zullen de deelnemers al puzzelend hun weg moeten zoeken, terwijl er onderweg ook nog enkele 
opdrachten moeten worden uitgevoerd.  
 
Het gaat er bij deze puzzeltocht niet om de snelheid maar er kan op een rustige en gezellige manier 
worden gereden.  
 
Een ideale kans om er met de gehele familie of met vrienden een gezellige middag van te maken. Er 
wordt per voertuig een inleg gevraagd, het aantal inzittenden van de auto is dus niet van belang. Het 
prijzenpakket van de puzzeltocht bestaat uit vleesprijzen. Vanuit dorpshuis “de Botter” kan er tussen 
13.30 en 14.30 uur worden ingeschreven en gestart.  

 
Cranespoor wandeltocht 
 

De Cranespoor wandeltocht stond in principe op het programma in 2019. De KAS is zich intern echter 
aan het beraden hoe we deze wandeltocht aantrekkelijker kunnen maken. Misschien moeten we het met 
andere activiteiten combineren om zo tot een ander concept te komen. Hier gaat echter nogal weer wat 
tijd in zitten en daarom is er voor gekozen om in 2019 de wandeltocht niet op het programma te zetten. 

 

Zodra we meer weten hoe en wanneer we dit gaan uitvoeren zullen we iedereen op de hoogte stellen. 

  
Programma 2019 
 
Dit jaar organiseert de KAS de volgende evenementen: 
 
2 juni    → Autopuzzeltocht 
30 juni   → KuunderLive 
7 juli    → Fietstocht 
1&2 november → Halloween 
21 december   → Mystieke Kerst 
 
Like onze facebookpagina KAS-Kuinre om op de hoogte te blijven. 
 
 
2019 KUINDERSE ACTIVITEITEN STICHTING BESTAAT 25 JAAR 
  
Op 18 mei 2019 viert de Kuinderse Activiteiten Stichting haar 25 jarige bestaan. De KAS organiseert 
jaarlijks een scala aan activiteiten voor jong en oud. Toppers zijn de Halloween griezeltochten met 
jaarlijks 600 deelnemers, een grote wandeltocht met in het topjaar 1500 deelnemers, de mystieke Kerst 
met het jaar dat er sneeuw in het bos lag 1200 bezoekers maar ook 
kindercarnaval, een shantykorenfestival, fietstocht, autopuzzeltocht en een 
pubquiz komen of kwamen uit onze  koker. De KAS kan niet zonder 
bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren. Daarom is iedereen die ons de 
afgelopen 25 jaar geholpen heeft in financiële zin, als vrijwilliger of in het bestuur 
heeft gezeten op 18 mei van harte welkom in het jeugdhonk in Kuinre. Waar we 
onder het genot van een hapje en een drankje en leuke muziek graag dit 
heugelijke feit de revue laten passeren. In ons archief kunnen we al deze 
vrijwilligers en sponsoren niet terug vinden daarom draaien we het graag om en 
kan iedereen zichzelf aanmelden die ons in welke vorm dan ook geholpen heeft 
de afgelopen 25 jaar.  
Opgave via deboswachter1@kpnmail.nl voor 5 mei 2019. 

mailto:deboswachter1@kpnmail.nl
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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 
 
…….HUN LEVEN VOOR DE PAUS 
 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 24/3 (september 2016). 
In het originele artikel worden ook zouaven vermeld die in Oldemarkt gewoond hebben, we beperken 
ons hier tot Kuinre. 
 
Aanleiding tot dit artikel is een grafsteen op de rooms-katholieke begraafplaats in Kuinre. Op de steen 
van Siebolt Zwart staat vermeld: OUD ZOUAAF. Maar wat is een zouaaf? 
 
Waarom naar Italië? 
In 1861 wordt het Koninkrijk Italië uitgeroepen. Rome wordt gekozen als 
nieuwe hoofdstad, ondanks het feit dat Rome op dat moment nog onderdeel 
vormt van de Pauselijke Staat. Een conflict tussen het jonge Italië en paus 
Pius IX (1792-1878) is dan onvermijdelijk. In de negentiende eeuw vormt de 
Kerkelijke Staat een groot probleem voor het Italiaanse eenheidsstreven 
(Risorgimento, “herrijzenis”). De eerste koning van Italië, Vittorio Emanuele II 
(1820-1878), is van mening dat Rome tot zijn koninkrijk behoort. De 
onafhankelijkheid van het pausdom komt hierdoor in gevaar. De paus wendt 
zich tot de katholieke wereld voor hulp.      
                 Paus 
Pius IX 
Vader der Zouaven 
De eerste vrijwilligers in het pauselijk leger zijn veteranen van het Franse Noord-Afrika korps. 
Oorspronkelijk worden deze hulptroepen gerekruteerd uit de Berberstam Zouaoua (uitspraak: Zwawa). 
De soldaten krijgen al snel een reputatie als geduchte tegenstanders. Zodoende wordt de naam zouaaf 
een eretitel voor dit korps. De veteranen die naar Rome trekken, behouden de naam als teken van trots. 
In navolging van de Franse vrijwilligers trekken in de periode 1861-1870 duizenden katholieke 
jongemannen uit geheel Europa naar Italië om daar als vrijwilliger in dienst te treden van het regiment 
van de pauselijke zouaven. Maar ook vanuit Canada, de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen 
gaan katholieke jongens op weg naar Rome. Weinig jongens gaan voor het avontuur; de meesten 
beantwoorden eenvoudigweg de vurige oproep van hun toen zeer geliefde paus. Velen zien er zelfs niet 
tegen op hun leven op te offeren voor de zaak van de paus, want dat is immers de zaak van God! 
 
Het is de Amsterdamse pater Cornelis de Kruyf (1813-1874) die het initiatief neemt tot het voorbereiden 
van de Nederlandse zouaven op hun reis. Deze ‘vader der Zouaven’ ziet het als zijn missie Nederlandse 
jongeren te overtuigen van hun plicht om de Kerk in Rome te beschermen. De vraag om hulp van de 
paus noemt hij herhaaldelijk in zijn preken. Ook de katholieke pers zorgt ervoor dat de zouaven-
beweging veel aandacht krijgt. Georganiseerde donaties helpen de reis van de Nederlandse zouaven 
naar Rome te realiseren. 
 
Van Oudenbosch naar Rome 
De meeste Nederlandse zouaven zijn mannen van jonge leeftijd en die komen voornamelijk uit de 
zuidelijke provincies. De zouaven-beweging is echter geen strikt zuidelijk fenomeen. Uit heel Nederland 
vertrekken jonge katholieken naar Rome, zo ook uit Kuinre en Oldemarkt. 
De reis begint in Amsterdam waar de mannen zich moeten aanmelden bij de katholieke autoriteiten. Na 
gekeurd te zijn op lichamelijke fitheid worden zij doorgestuurd naar het centraal vertrekpunt in het 
Brabantse Oudenbosch. Hier is thans in het oude gemeentehuis het Zouavenmuseum gevestigd. 
De zouaven krijgen in Oudenbosch training ter voorbereiding op hun reis naar Rome. Per trein reizen ze 
vervolgens naar Marseille en vandaar naar Rome. Sociale onvrede en gedreven kerkleiders zoals pater 
Kruyf blijken uiteindelijk van doorslaggevend belang te zijn voor het welslagen van de zouaven-
beweging. Voor vele jonge katholieken is de reis naar Rome een manier om te ontsnappen uit een 
samenleving waarin zij zich niet geaccepteerd voelen. 
 
 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Mentana 
Tussen 1861-1866 vechten de zouaven voornamelijk tegen de soldaten van de beroemde Giuseppe 
Garibaldi (1807-1882). Ondanks hun volledige toewijding zijn ze niet opgewassen tegen de Italianen. In 
1867 krijgt de paus steun van de Franse keizer Lodewijk Napoleon III (1808-1873). Een gecombineerd 
leger van Fransen en zouaven brengt Garibaldi’s soldaten een zware nederlaag toe tijdens de Slag bij 
Mentana in datzelfde jaar 1867. Overigens, de leefomstandigheden voor de zouaven in Rome zijn 
erbarmelijk. Ziekten zijn vaak een grotere vijand dan de Italiaanse soldaten. 
 
Een koude ontvangst 
Op 20 september 1870 valt Rome na verschillende aanvallen van het Italiaanse leger. De overgebleven 
zouaven worden gevangen genomen en uiteindelijk huiswaarts gestuurd. De meeste Nederlandse 
zouaven keren na de val van Rome terug naar Nederland. Velen van hen raken na aankomst echter hun 
staatsburgerschap kwijt omdat ze “in vreemde krijgsdienst” waren getreden, zo oordeelt de Nederlandse 
overheid. 
Echter, de Nederlandse zouaven krijgen een heldenontvangst van de katholieke gemeenschap. 
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn monumenten geplaatst ter ere van de zouaven. Op de 
begraafplaats achter de grote rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga (Fries: Sint Nyk) staat een 
monument met vermelding van:  
 
S. Zwart Geboren 1850 St. Nyk Begraven 1941 De Kuunder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Monument in Sint Nicolaasga achter de rooms-katholieke kerk. 
Rechts: de plaat met de naam S. Zwart. 
 
Siebolt Lodewijk Zwart 
Siebolt Lodewijk is geboren op 25 juni 1850 te Sint Nicolaasga, gemeente Doniawerstal, als het vierde 
kind van Lodewijk Pieters Zwart en Trijntje Sjoerds Brattinga. Hun gezin bestaat uit de kinderen Pieter 
(1843-1930), Sjoerd Lodewijk (1846-1907), Meindert (1848-1920), Siebolt (1850-1941), Jozeph (1852-
?), Tjitske (1854-1900) en Hielkjen (1856-?). 
Als enige van de zonen uit dit gezin vertrekt Siebolt naar Italië op zeventienjarige leeftijd, erg jong dus. 
Op 23 december 1867 wordt hij ingeschreven onder de verfranste naam Louis Pierre Zwart als 
pauselijke soldaat. 
Hij verklaart, net als alle andere zouaven, dat hij in dienst komt bij Zijne Heiligheid als gewoon soldaat bij 
het bataljon Zouaven, zich verplichtend om trouw dienst te doen gedurende twee jaar en om de 
voorgeschreven eed ten overstaan van de bevoegde autoriteit af te leggen. Siebolt verklaart tot aan dit 
moment nooit te zijn geschorst of uit een leger te zijn gezet. 
Siebolt wordt ontslagen op 13 januari 1870, na twee jaar in Italië gelegerd te zijn geweest. Bij zijn 
terugkomst in Nederland gaat hij terug naar Sint Nyk.  
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In de bevolkingsregisters vinden we dat Siebolt op 20 juni 1879 naar Blankenham is gekomen als 
dienstknecht. Op 13 mei 1881 vertrekt hij weer naar Doniawerstal. Op 10 mei 1886 trouwt Siebolt met 
Susanna Doedel, geboren 5 mei 1864 te Kuinre, dochter van Laas Geerts Doedel en Jantje Nijholt. Ze 
gaan wonen op het adres Wijk 1 nummer 41, thans Henric de 
Cranestraat 110. Op 19 juli 1888 komt de broer van Siebolt, 
Jozeph, vanuit Sloten bij hen inwonen voor een half jaar. 
Inmiddels zijn Siebolt en Susanna gaan wonen in Wijk 1 
nummer 38. 
Op 10 september 1890 wordt dochter Catharina geboren, wier naam later ook wel wordt geschreven als 
Cathrina. Siebolt is van beroep koetsier. 
Op 20 januari 1893 komt zoon Nicolaas ter wereld. Blijkens het bevolkingsregister van Kuinre 1900-1910 
wonen Siebolt en Susanna in Wijk 1 nummer 137. Hun dochter Catharina vertrekt op 19 mei 1903 naar 
Gesticht “De Voorzienigheid” in Steenwijkerwold; ze is dan dertien jaar. Ze komt in februari 1906 terug 
naar Kuinre. Tussen 1910 en 1920 verhuizen Siebolt en Susanna naar Wijk 1 nummer 132. Op 22 
februari 1936 overlijdt Susanna Doedel, 72 jaar oud. Ze wordt begraven op de rooms-katholieke 
begraafplaats te Kuinre.  
Na het overlijden van Susanna vertrekken Siebolt en dochter Cathrina op 15 oktober 1937 naar de 
gemeente Weststellingwerf. Op 9 februari 1941 overlijdt Siebolt in het St. Franciscusgesticht te Wolvega, 
negentig jaar oud. Zijn begrafenis is op 13 februari 1941 op de rooms-katholieke begraafplaats te Kuinre. 
Dochter Catharina woont in Wolvega, overlijdt op 29 oktober 1975 en ook zij wordt begraven te  Kuinre. 
 

In Het nieuwsblad van het Noorden van 11 februari 1941 staat 
bovenstaand bericht in de krant. 
 
 
 
De grafsteen van Suzanna Doedel en Siebolt Zwart op de 
Katholieke begraafplaats in Kuinre.  
 
 

In de Leeuwarder Courant van 10 november 1984 worden de 
namen genoemd van hen die uit onze regio als zouaaf zijn 
vertrokken. Jan Raats en Wijnand Houdijk zijn foutief vermeld; zij 
komen respectievelijk uit Amsterdam en Oudewater. 
 
 
De zouaven van toen zijn niet vergeten blijkt uit dit bericht. 
 
 
 
Bronnen: 
Documenten uit het Zouavenmuseum in Oudenbosch;  
Krantenarchieven www.delpher.nl;  
Bevolkingsregister van de Gemeente Steenwijkerland 
 
Foto’s gemaakt door Linda Polderman 
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OVERLAND 

OP 20, 21, 22 EN 23 MEI 2019 

 

-WE LOPEN OP DINSDAG EN WOENSDAG IN 
SCHERPENZEEL/MUNNEKEBUREN 

-DONDERDAG EN VRIJDAG IN KUINRE 
 

IEDERE  AVOND VERTREKKEN WE OM 18:00 UUR. 
VERTREK SCHERPENZEEL/MUNNEKEBUREN VANAF SPORTVELDEN 

VERTREK KUINRE VANAF DE SPORTVELDEN 
 

KOSTEN ZIJN: E6,00 VOOR 4 AVONDEN 
E5,50 VOOR 1 AVOND 

 
 
 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Jacqueline Boezerooij  

of via onze Facebook pagina Stichting Avondvierdaagse Overland  
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------------------------------------------------------------------------------------- 

Vóór 1 mei moet u aangifte doen voor de inkomstenbelasting! 
 
Bibliotheek Kop van Overijssel helpt! 
Is het invullen van de aangifte Belastingen voor u een moeilijke opgave? Vrijwilligers willen u helpen in 
de Bibliotheken van Kop van Overijssel. 
 
Bibliotheek Steenwijk: 
5 maart : 10 – 12 uur :  
Inloopspreekuur voor vragen bij eigen invullen en opgave om belastingformulieren te laten invullen 
19 maart: 19 – 21 uur :   
Spreekuur op afspraak voor vragen en opgave om belastingformulieren te laten invullen.  
26 maart: 10 – 12 uur:  
Spreekuur op afspraak voor vragen en opgave om belastingformulieren te laten invullen.  Aanmelden via 
de www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl  of 0521 513273. Neem (indien mogelijk) uw DigiD of 
machtigingscode mee. 
Dinsdagen in april: 10 – 12 uur: Voor mensen die zelfstandig belastingaangifte willen doen heeft de 
Bibliotheek gratis computers met een veilige internetverbinding en printfaciliteiten beschikbaar. 
 
Bibliotheek Oldemarkt:  
Klanten kunnen telefonisch of via mail een verzoek om hulp indienen 
(oldemarkt@bibliotheekkopvanoverijssel.nl ) 0561 451327 
Ook kunt u een afspraak maken bij één van de medewerkers van de bibliotheek. U ontvangt een 
checklist met een overzicht van benodigde gegevens.  
 
Bibliotheek Vollenhove: 
Vanaf 19 maart t/m eind april is er op woensdagmiddag Belastinghulp inloopmiddag. Tussen 14.00 – 
16.00 uur 
Klanten kunnen telefonisch of via mail een verzoek om hulp indienen 
(vollenhove@bibliotheekkopvanoverijssel.nl ) 0527 7241999 
Ook kunt u een afspraak maken bij één van de medewerkers van de bibliotheek. U ontvangt een 
checklist met een overzicht van benodigde gegevens.  
 
Er zijn een paar richtlijnen: 
 
Uw inkomen is maximaal 35.000 euro als u een alleenstaande bent en 50.000 euro voor echtparen. 
 
De hulp is niet gratis. Leden van ouderenverenigingen betalen 15 euro per aangifte. Bent u geen lid dan 
betaalt u 30 euro per persoon (ter plekke kan men, indien gewenst, ook lid worden van de 
Ouderenvereniging). 
 
In principe werken de vrijwilligers met een machtiging per aangiftejaar.  
De vrijwilliger vraagt deze machtiging voor u aan (met uw BSN en   geboortedatum). U ontvangt die 
machtigingscode dan thuis en geeft die vervolgens door aan degene die uw aangifte gaat invullen.  
Als u zelf (en ook uw partner indien u gezamenlijk aangifte doet) over een eigen DigiD beschikt, dan kan 
deze desgewenst ook gebruikt worden. 
 
Wij helpen u graag verder, maar het is wel goed te weten dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor uw 
aangifte. 
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Maak uw eigen, unieke boekenlegger in het KennisLab 
 
Veel mensen zijn gehecht aan hun boekenlegger. Het heeft vaak emotionele waarde, we zijn er zuinig 
op en het is ook nog eens een mooie cadeau. Een boekenlegger hoort eigenlijk bij het lezen van een 
boek. 
 
Workshop ‘Graveer je eigen boekenlegger’ 
Op 14 maart organiseert het KennisLab in Bibliotheek Steenwijk een workshop ‘Graveer je eigen 
boekenlegger’. De lasersnijder is hierbij een fantastisch hulpmiddel. De lasersnijder maakt het namelijk 
mogelijk om afbeeldingen heel mooi en precies te graveren op diverse materialen. Tijdens deze 
workshop gaat u een unieke en eigen houten boekenlegger maken. U leert hoe u een afbeelding, 
bijvoorbeeld van uw (klein)kind of huisdier, geschikt maakt voor de lasersnijder en hoe u dit apparaat 
aanstuurt. Neem wel uw eigen digitale foto mee of download tijdens de workshop een afbeelding van het 
internet.  
Wanneer: Donderdag 14 maart  
Tijd:   19.00 – 21.30 uur    
Voor wie: Volwassenen 
Kosten: € 8,- voor leden en € 10,- voor niet-leden (inclusief materiaal)  
 
Voor deze activiteit geldt dat opgave vooraf verplicht is. Dit kan in de Bibliotheek of via 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er 
snel bij! 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke van den Berge, coördinator KennisLab via T. 
0521-513273 of E. m.vandenberge@bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

 
********************************************************************************************* 
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Puzzel 
 
K E M P E E W Z R U U V L I E G V U U R 

B M N X W Q R U E F F U A H C A A I D B 

R M G E V A A R L IJ K E S T O F F E N R 

A E A A R B L U S P A K A D M R A L A A 

N R A T S I E N R E Z A K E M K L K R N 

D Y Z I P L S P E B E R T U A R A U B D 

S P R E I D E R P H Z D L K N E A T N W 

L U O P O H E K E M B T E R D T R S E E 

A M T E N K L R I N H O E L A E Z L E E 

N O O F O T R O P C B D A G N M E E T R 

G P M O P I E R A P R E R G T 2 N D S H 

T I B R A N D W E E R A U T O O M N R E 

H A S P E L D T O O B S U L B C G E O L 

C O P I E N P V I O N O O F O L I B O M 

U S F A A B L A D D E R W A G E N K H S 

L O P R V E X P L O S I E M E T E R C A 

M V B E V O  K U T S T E Z P O D W F S A 

E A R E M A C D L E E B E T M R A W P I 

D S B W Z U I G K O R F R  E P P I N K O 

A P O M P B E D I E N D E S I T G A W N 

 
 
 
AC   CHAUFFEUR        LAARZEN    SIRENE 
ALARM   COMMANDANT       MOTORZAAG       SCHOORSTEENBRAND 
ADEMLUCHT  CO2METER        MOBILOFOON   SPREIDER 
BRANDWACHT EXPLOSIEMETER       MSA    VUURZWEEP 
BEVELVOERDER EHBO         OPZETSTUK    VLIEGVUUR 
BRANDSLANG  GEVAARLIJKESTOFFEN   PION     WATERONGEVAL 
BRANDWEERAUTO GASLEK        PORTOFOON   WARMTEBEELDCAMERA 
BRANDWEERHELM HASPEL        PIEPER    ZUIGKORF 
BENDELSTUK  KAZERNE        POMPBEDIENDE    
BLUSBOOT  KNIPPER        POMP    
BLUSPAK  LADDERWAGEN       RAM 
 

 
 
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 mei 2019. Onder de goede inzendingen wordt een VVV- bon van 10 euro verloot. 
 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Bas Hielkema 
De oplossing was: uien 
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