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-   Werken is Superrr!!! 

-   Nieuwe dijkderby in ontwikkeling??   

-   Wroetend naar de toonbank 
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Colofon 
Redactieleden 

Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  0527-231466 
Astrid Versluis   06-20043087  
Jantina Pit   06-30187615 
 

Redactieadres 
Vijverpark 30 
8374 KH Kuinre 
kuunderskwartiertje@hotmail.nl  
 
Verschijningsfrequentie 
4x per jaar: december, maart, juni, september met 
een oplage van 500 per uitgave. 
 
Kopij 
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin september, de inhoud van de krant betreft de maanden 
juni, juli en augustus. Lever uw kopij uiterlijk 15 augustus 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 
 

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

 
Rond deze tijd van het jaar kijkt iedereen uit naar de zomer. 
Verenigingen sluiten het seizoen meestal af met een gezellige bijeenkomst. Sportverenigingen 
organiseren een sportieve afsluiter. De school heeft altijd veel drukte in de periode voor de 
zomervakantie. Dit staat veelal in het teken van het afscheid van groep 8. Voor de schoolverlaters is het 
een bijzonder moment want zij hebben een groot deel van hun jeugd doorgebracht op de basisschool. 
Na de vakantie begint voor deze groep een nieuwe fase in hun leven, die van het vervolgonderwijs. Dit 
geldt ook voor alle examenkandidaten die geslaagd zijn en verder gaan. Zij maken een keuze voor een 
opleiding of studie naar interesse en talent om in de toekomst hun beroep te kiezen. We staan er niet zo 
vaak bij stil maar een schoolperiode is heel bepalend in ieders verdere ontwikkeling in het leven. Niet 
alleen de kennis en vaardigheden maar zeker ook de nieuwe contacten, de rit op fiets, met bus of trein, 
andere omgeving, de stages, excursies en schoolreizen enzovoort. Dit vormt ieders persoonlijke kijk op 
de wereld. 
 
De afgelopen periode is er de nodige beroering in Kuinre en omgeving, 
De betrokkenheid in en rond Kuinre is groot van de bevolking. Dat hebben we de laatste tijd wel 
vernomen. Zowel de mogelijke plannen van de duurzame energie opwekking als de toekomstige 
plannen van de Slijkenburgerdijk brengt de inwoners op de been. Deze mogelijke veranderingen kunnen 
van invloed zijn op de omgeving van Kuinre.   
Wat het ons in de toekomst brengen zal weet niemand, maar een goed en veilig dorpsleven dragen we 
allemaal een warm hart toe.  
 
De  vakantieperiode staat voor de deur en met mooie warme voorjaarsdagen waar we dit jaar al vroeg 
van mochten profiteren. Er waren al regelmatig dagjesmensen te bespeuren in Kuinre, op de fiets, 
wandelend of met de boot. Kuinre biedt veel recreatiemogelijkheden.  
Er is veel om van te genieten, niet alleen de mooie omgeving maar ook van allerlei activiteiten in onze 
regio. Heel gevarieerd en voor ieder wat wils. Wandel- en fietstochten, varen op het water, 
zomermarkten met een ambachtelijk en streekeigen karakter, noem maar op. Veelal staat er een agenda 
in de regiokrant of in de folders huis-aan-huis. Ook kunt u plaatselijk terecht bij Warenhuis Kuinre die 
over allerlei recreatie info in de regio beschikt. 
We wensen de reizigers en de thuisblijvers een mooie vakantie toe. 
 
Veel leesplezier .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorjaar 2019,  Marthe Mulder laat trots een              
kievitsnest zien. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Juni:  

08-06-2019 Vrouwen van Kuinre: fietstocht 09.00 uur Sasplein 

23-06-2019 IJsclub: 1e IJsselhammer fietstocht, start 10.00 uur – 13.00 uur Sluis Kuinre 

30-06-2019 Kuunder Live vanaf 15.00 uur Sasplein 

  

  

  

  

Juli:  

06-07-2019 Oud papier 

06-07-2019 Gezellige avond in jeugdhonk voor jeugd 6-9 jaar 19.00 uur– 21.00 uur 

07-07-2019 Fietstocht KAS, inschrijving de Kleine Burcht tussen 13.30 uur en 14.30 uur 

  

  

  

Augustus:  

31-08-2019 Open dag Peru, dorpshuis de Botter 

  

  

  

  

September:  

05-09-2019 Begin (zit)gymnastiek 13.15 uur en 14.15 uur 

07-09-2019 Oud papier 

07+08-09-2019 Grasbaanraces 

13-09-2019 Brunch Stichting Ouderen Kuinre en Blankenham 

19-09-2019 Lezing “de beklimming van de Kilimanjaro” 

21-09-2019 Seniorenvissen inschrijving 13.30 uur  

24-09-2019 Vrouwen van Kuinre: jaarlijks reisje 

  
 

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

Openingstijden bibliotheek  
Dinsdag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. 
In de vakantie gelden er aangepaste openingstijden, kijk voor een actueel overzicht op de website. 
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 
Verslag van de voorjaarsvergadering op 11 april 2019 

  

 

1. Opening. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Kor van de Velde 
en Heidi Veenstra. 
 
2. Twee minuten stilte. 
 
Gedurende 2 minuten stilte denken we aan de dorpsgenoten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
3. Verslag van de ledenvergadering van 1 november 2018 
 
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen; een uitgebreid verslag heeft in het  
Kuunders Kwartiertje van 2018 gestaan. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen. 
 
4. Financieel verslag van Plaatselijk Belang Kuinre. 
 
Gerdina Boek licht het financieel verslag toe. Saldo bedraagt momenteel € 9.965,47 
 
5. Administratie dorpskrant 
 
Wordt toegelicht door Bram Lageweg. Saldo bedraagt momenteel € 2.954,15 positief,  
jaarresultaat is € 557,85 negatief. 
 
6. Verslag en financieel verslag van de Sinterklaascommissie. 
 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Jantina Pit, het is hetzelfde als vorig jaar. Saldo bedraagt  
€ 1.986,34. 
 
7. Verslag en financieel verslag jeugdhonk 
 
Het financieel verslag wordt toegelicht door Astrid Versluis, zij vervangt Heidi Veenstra. Saldo bedraagt   
€ 12.221,12. 
 
8. Verslag van de kascommissie 
 
Jos Ensing treedt af. Hij heeft dit jaar samen met Marjan Hazebroek de boekhouding gecontroleerd en 
correct bevonden. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Marien van den Hengel stelt zich beschikbaar voor 
de kascommissie en zal volgend jaar samen met Marjan de kascommissie vormen.  
 
9. Projecten 
 
Elke Vogelaar: 
 
AZC: 

Momenteel zijn er ca. 827 bewoners bij het AZC. 445 procedure, 382 pollers wachten op het eerste 
gesprek met de naturalisatiedienst. Instroom blijft nagenoeg gelijk. 
 

Glasvezel 
Er is geschouwd, de aanleg is in volle gang maar nog niet in Kuinre, verwachting eind 2019. 
 
Harrie Bakker: 
 
Harrie neemt het AZC over van Elke. 
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Casper Pouwels: 
 
Superrr  
De Superrr heeft een contract van vijf jaar, de gemeente stelt voorwaarden. Personeel met afstand tot 
de arbeidsmarkt moet minimaal 180 uur en maximaal 360 uur in de week werken, zij moeten daarna 
weer doorstromen. Er is overleg geweest. Sociale dienst is aan zet en Gerrit Pas. Het personeel kan ook 
hand- en spandiensten leveren aan het dorp, zoals voor ouderen een klusje doen, sneeuw ruimen enz. 
De diverse verenigingen hebben al een aantal werkzaamheden opgegeven. 
 
Woningbouw 

In januari hebben wij een uitnodiging van de gemeente gehad waar Wetland wonen ook bij zou zijn. 
Wetland wonen heeft deze afspraak afgezegd. Er mogen woningen gebouwd worden. Wetland mag 8 
sociale huurwoningen bouwen. 
 
Kavels 
In de woonvisie van 2 jaar geleden stond 50 woningen, nu zijn dat er 9 op het industrieterrein en 6 op 
Kuinderdiep, maar alleen op aanvraag. 
Als er belangstelling voor een kavel is moet er een aanvraag worden ingediend. Als iemand een 
bouwkavel wil aankopen, dan is het verstandig om dit bij PBK aan te geven, dan kan het PBK bij de 
gemeente aangeven hoeveel belangstelling er is. 
Vraag: De woningen van Grouwels worden verkocht. Kan Wetland de woningen kopen van Grouwels?  
Wordt naar geïnformeerd. 
 
Jeu de Boules baan 
Het bankje is besteld. Dat gaat nog wel even duren er is discussie met de leverancier. Als het klaar is 
moet er wel een feestje georganiseerd worden. 
 
Infoscherm 
Het infoscherm in de hal wordt door Jonkers geplaatst, Jurgen gaat hem beheren. Er kunnen diverse 
activiteiten op geplaatst worden door de diverse verenigingen. 
 
N351 
De provincie wil de N351 rigoureus aanpakken. 
Alle 70 historische bomen moeten weg, de weg moet 80 cm breder worden. Nieuwe bomen aanplanten 
aan de huizenkant, de Sleep afsluiten en dit alles om de auto’s gemakkelijker 80 KM te laten rijden. Dit 
wordt een racebaan. De meeste dorpsbewoners zijn het hier dan ook niet mee eens. Provincie heeft een 
inloopavond georganiseerd. PBK roept de dorpsgenoten op om massaal aanwezig te zijn om 19.00 uur. 
Het argument van de provincie is dat het voor de veiligheid van de automobilist is. Aan de overlast voor 
het dorp wordt voorbij gegaan. Voorstel: niet verbreden, de doorgang bij het Waagplein blijft, niet alle 
bomen kappen alleen de bomen die ziek zijn en de weg wordt 50 KM. 
Er is een werkgroep opgericht om deze verbreding te voorkomen.  
 
Groei  
Casper Pouwels is vertegenwoordigd namens het PBK in de klankbordgroep en volgt daarmee de 
ontwikkelingen. 
 
Pauze 
 
10. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Elke Vogelaar en Gerdina Boek 
Verkiesbaar: Coen van den Hengel. Tijdens de pauze heeft Jan de Boer zich aangemeld voor het 
bestuur voor het penningmeesterschap. Beide worden unaniem gekozen. 
Vacatures Bestuurskandidaten zijn:  
Voorzitter 
Secretariaat / notulist / algemeen lid. 
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11. Kuinre samen duurzamer maken! 
 
Wil je ook je huis (beter) isoleren of zonnepanelen op je dak? Dat gaat dat een stuk makkelijker als je dit 
samen doet! 
Om in Kuinre nog meer buren op weg te helpen met energiebesparende maatregelen zoeken we een 
aantal dorpsgenoten die samen met ons als Plaatselijk Belang concrete, duurzame acties willen 
opzetten. Uiteindelijke doel is in zoveel mogelijk huizen in Kuinre goede isolatie, zoveel mogelijk 
zonnepanelen op eigen dak en als dit niet kan gezamenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van een 
groot dak via een energiecoöperatie. En waar het kan en gewenst is verwarming via warmtepompen. En 
wie weet welke duurzame acties er nog meer uit voortvloeien? Als initiatief worden we ondersteund door 
gemeente Steenwijkerland en door Buurkracht, een maatschappelijke organisatie gesteund door 
gemeenten, provincies en in Kuinre ook door netbeheerder Rendo. Belangstelling om ook je buurkracht 
voor dit duurzame initiatief in te zetten? Stuur dan even een mailtje naar plaatselijkbelang@kuinre.nl 
 
12. Ontwikkeling energietransitie in relatie tot de Kuinderpolder 
 
Er is een werkgroep geformeerd, bestaande uit: Tias Hazebroek, Marien van den Hengel, Jaap Mulder, 
Peter de Vries, Annemiek Rijpkema, Herman Snelder en Elke Vogelaar. De werkgroep is i.o.m 
Plaatselijk Belang opgericht na de commotie omtrent de mogelijke komst van een “zonnepark” in de 
Kuinderpolder. Het doel van de werkgroep is om de ontwikkelingen rondom de energietransitie in goede 
banen te leiden, dit alles in het belang van de inwoners van met name de Kuinderpolder. Na de inleiding 
van Tias Hazebroek komt Rob Tax aan het woord, hij is programmaleider energievraagstukken in dienst 
van de gemeente Steenwijkerland. Hij legt uit wat de taakstelling van de gemeente is, opgelegd door de 
rijksoverheid en hoe dit te bereiken is. Hij benadrukt dat dit niet persé in de Kuinderpolder moet 
gebeuren. Diverse vragen en opmerkingen komen uit de zaal en worden door Rob beantwoord. 
 
 
13. Mededelingen  
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
14. Rondvraag 
 
Er is een uitgebreide discussie over het voorgenomen groot onderhoud van de  N351, dit onderwerp 
veroorzaakt veel commotie. 
Hopelijk wordt er meer duidelijk tijdens de inloopavond. 
 
15. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen. Gerdina en Elke krijgen een bloemetje en worden bedankt voor hun 
inzet. 
 
Volgende vergadering is 7 november 2019 om 20.00 uur in dorpshuis De Botter. 
 ******************************************************************************************** 
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 Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 

 

 

Groot onderhoud N351 

Zoals iedereen wellicht weet heeft de provincie Overijssel voor dit jaar groot onderhoud gepland aan de 

N351 vanaf Kuinre tot Slijkenburg. Het groot onderhoud aan de N351 zal een aantal veranderingen met 

zich mee brengen als het aan de provincie Overijssel ligt, waaronder het verbreden van de weg, het 

afsluiten van de in/uit rit bij het Waagplein en het kappen van de bomen langs de weg waarna deze 

herplant worden in de heg tussen de N351 en de Sleep. In het verleden heeft Plaatselijk Belang Kuinre 

en omstreken een oriënterend gesprek gehad met de provincie Overijssel. Echter is er na dit 

oriënterende gesprek nauwelijks meer contact geweest met de provincie wat betreft de N351. De 

plannen zoals door de provincie Overijssel gepresenteerd 16 april tijdens de inloopavond zijn niet met 

Plaatselijk Belang of de inwoners van Kuinre en omstreken besproken. Althans niet zodanig dat inbreng 

mogelijk was. Dit is ons als Plaatselijk Belang en hiermee de bevolking van Kuinre en omstreken tegen 

het zere been. Wij vinden dat de eventuele veranderingen die plaatsvinden op zijn minst besproken en 

bediscussieerd  moeten (kunnen) worden. Na een geweldige opkomst op de inloopavond 16 april 

waarbij het dorp liet blijken dat zij niet achter de plannen van de provincie staan heeft de provincie 

aangegeven toch in gesprek te willen met Plaatselijk Belang en hiermee de inwoners van Kuinre. 

Onlangs is er een gesprek geweest tussen Plaatselijk Belang en de gedeputeerde, de 

programmamanager en de projectleider van de provincie Overijssel en de wethouder en een contact 

persoon van de gemeente Steenwijkerland. De uitkomst van dit gesprek is dat de Provincie een 

‘werkatelier’ wil oprichten waarbij Plaatselijk Belang met de betrokkenen van de Provincie en een aantal 

specialisten op het gebied van verkeersveiligheid, waterschap, bomen etc naar de gehele situatie gaat 

kijken. Hierbij zal geprobeerd worden om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen 

acceptabel is. In eerste instantie zijn wij als Plaatselijk Belang erg blij dat de provincie met ons in 

gesprek wil, over de  uitkomst van dit ‘werkatelier’ zijn wij net als u heel benieuwd. Wij houden u op de 

hoogte! 

Nieuwbouw Kuinderdiep 

Er wordt al jaren gesproken op eventuele nieuwbouw van huizen op de kop van het Kuinderdiep. Deze 

nieuwbouw kan pas gerealiseerd worden wanneer er genoeg vraag is naar een bouwkavel/huurhuis op 

deze locatie. Tevens is de toegestane snelheid van de N351 van belang m.b.t. normering milieu en 

geluid in betrekking tot woningbouw. Wanneer er voldoende animo is kunnen de plannen die er zijn om 

te bouwen op de kop van het Kuinderdiep pas in gang gezet worden. Daarom deze oproep: Heeft u 

interesse in woonruimte op het Kuinderdiep laat dit dan weten door een mail te sturen naar 

plaatselijkbelang@kuinre.nl of neem via een andere manier contact op met Plaatselijk Belang. 

Automatische incasso contributie  

Elk jaar gaan wij als Plaatselijk belang langs de deuren om de contributie op te halen bij onze leden die 

(nog) geen gebruik maken van automatische incasso. Dit kost ons soms veel tijd vooral wanneer wij voor 

een dichte deur staan. Wij verzoeken u daarom  om zo veel mogelijk gebruik te maken van automatische 

incasso. De contributie wordt dan 1 maal per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven. Wanneer 

u dit niet wilt kunt u zelf het geld terugboeken. De volgende keer dat wij weer langskomen voor de 

contributie hebben wij een machtigingsformulier bij ons waarmee wij gemachtigd kunnen worden de 

automatische incasso in te stellen. Wij verzoeken u dus om zo veel mogelijk gebruik te maken van 

automatische incasso. Mocht u dit niet willen kan er ook nog steeds contant betaald worden.

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Kuinre samen duurzamer maken 

Wil je ook je huis (beter) isoleren of zonnepanelen op je dak? Dat gaat een stuk makkelijker als je dit 
samen doet! Om in Kuinre meer inwoners op weg te helpen met energiebesparende 
maatregelen zoeken we inwoners van Kuinre en omstreken die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen 
van hun woning. Hiernaast zijn we ook op zoek naar een aantal dorpsgenoten die samen met ons als 
Plaatselijk Belang Kuinre deze duurzame acties willen helpen opzetten.  

Uiteindelijke doel is in zoveel mogelijk huizen in Kuinre goede isolatie, zoveel mogelijk zonnepanelen op 
eigen dak en als dit niet kan, bijvoorbeeld gezamenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van een groot 
dak. En waar het kan en gewenst is verwarming via warmtepompen. En wie weet welke duurzame acties 
er nog meer uit voortvloeien? 

Als initiatief worden we ondersteund door gemeente Steenwijkerland en door Buurkracht, een 
maatschappelijke organisatie gesteund door gemeenten, provincies en in Kuinre ook door netbeheerder 
Rendo.  

Belangstelling om ook je buurkracht voor dit duurzame initiatief in te zetten? Stuur dan een mail naar 
plaatselijkbelang@kuinre.nl  

 
 

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

Hej’t ok leezn? 
 
Midags, ak ome huus beezeg bin, roepn de buurkiender: “Kiek es buurman, we hebn ’n hont”. De 
kiender hebm hown en keern ome in de beenn te blievm, omdat ’n groote herdershont an de rieme 
trekt, toch blievm ze bij me stoan. “Liekt me ’n  lieve hont, juln moetn mar goet opasn dat ie niet los 
oover de stroate loopt mit al die owtoos”, roade ik ze an. 
Van huus uut bink mit de reegel grootbrocht: aj ’n dier hebm moej er ok goet veur zorgng. 
’t Zal mij benijen hoe lang dize kiender ’t volhowm ome de hont uut te loatn. Er binn meenzn die skafn 
’n hotn an veur de kiender. De eerste weekn wiln de kiender de hont nog wel uutloatn, mar ast nijs er 
of is drejn d’owders er zelef veur op.  
’t Kwam krek zooas ik docht. Noa somege weekn zag ik de kiender niet meer mit de hont loopm. Af en 
toe goat bij de buurn de buutndeure ’n stukjen eupm en mag de hont zien behoefte doen. ’t Beest kan 
elke moal  zelef ’n plekien uutzeukng woar hij zien hooge noot kan losn. Vaak is dat in de tuun van de 
buurn, en ja zeeker elke oavmt doet de herdershont  zien poote omhoog teugn dezelde konefeer in 
mien tuun. Mit as uutkomst dat ie ’t lootjen legt. Toen ‘k de buurn doarop anspreuk wast kometaar: 
“Dat doet oonze hont niet,wij loatn hum altiet netjes uut!” Mit dize uutspraak leugn ze niet, ze leutn ’t 
beest netjes uut, mar niet an de rieme! Kept mit ejgng oogn zien, mar bewiesn konk niks. 
 
Aj in de stat koemm ziej veule bruune hoopm op de stoepe ligng, die al deur ene plet binn. Aj d’r in 
trapn binj fies de klose. Deur de gemeentn is al zooveule doan: poepdeuzen veur honn binn anlegt, 
kladechies kuj zoo uut de owtomaat pakng, niks helpt. 
 
As de vekaansies d’r an zitn te koemm, binn er van die klootzakn die heur hont int bos an ’n boom 
vastknoopn. Dat noemm ze now diernliefde. Volgngs mij binj toch wel ereg diepe zonkn aj zoo mit 
diern omgoan. 
 
Aleman fejne zoemertiet wejnst, 
Akermanechien 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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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. 
 
GROOT PAARDENSPORT EVENEMENT IN KUINDERBOS 

Van 26 t/m 28 juli 2019 wordt nl. de 5e editie van het internationale paardensportspektakel Eventing 

Emmeloord georganiseerd in het Kuinderbos. 

Met volop mogelijkheden om avontuurlijk en actief bezig te zijn voor jong en oud en lekker te eten en te 

drinken bij diverse foodtrucks. Maar niet alleen met paardensport: op zaterdag 27 juli ook met een 

zomerfair en een breed scala aan activiteiten en demonstraties. 

Breed programma 

Het evenement vindt weer plaats in en om het prachtige Kuinderbos. Er wordt een zomerfair geboden, 

4X4-mee rijden in Land Rovers over een avontuurlijk parcours op het zanddepot, demonstraties met o.a. 

jachthonden, politiehonden, reddingshonden en de open NK boomstam slepen. Ook voor de kleinste 

bezoekers zijn veel leuke activiteiten gepland zoals het kabouterpad, pannakooi, springkussen, klimtoren 

enzovoort. Daarnaast kan je zandsculpturen bekijken in 8 grote kuubs kisten zijn de wereldsteden 

uitgebeeld en is op zondag 28 juli nog een deel van de fair aanwezig en op die dag staat ook het 

Nederlands kampioenschap horseboarding op het programma.  

Spectaculaire paardensport 

Eventing Emmeloord is natuurlijk ook en vooral een internationaal paardensportspektakel. Met op vrijdag 

dressuur, op zaterdag de cross-country over ca. 5 kilometer met natuurlijke hindernissen en op zondag 

het springparcours.  

Bij de cross is een groot deel van de hindernissen, waaronder de spectaculaire waterhindernis, te zien 

vanaf het voor publiek toegankelijke deel. Hier kun je de paardensport van dichtbij meebeleven, horen, 

ruiken en voelen.  

Kortom, een heerlijk dagje uit, en als je nog geen paardensportliefhebber bent is dit de uitgelezen kans 

om kennis te maken met deze prachtige sport. 

De locatie is Schoterweg 3, 8314 PX Bant (vlakbij Vakantiepark Eigen Wijze).  

Kijk voor uitgebreide informatie op de website: eventingemmeloord.nl én op 

facebook.com/eventingemmeloord. 

Activiteiten komende periode 

Uit je tent kampeerfestival  

Met Bourgondisch bosontbijt aanmelden op: 

www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

 

 
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

 

 

      

       Harco en Bertwin op Vlieland in een aflevering van 

         "Binnenste Buiten" NPO2 

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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HENUKI  
 

Wij, Jan Dick en Len Meijerink zijn voor de 4 de keer naar Peru geweest om er ontwikkelingswerk te 

doen. Ieder jaar schrijven wij in het Kuunders Kwartiertje over onze ervaringen in de stad Iquitos met 

meer dan 500.000 inwoners en in Oxapampa met zo’n 20.000 inwoners. 

Er gebeurde in de 5 maanden dat wij in Peru waren heel veel, te veel om op te noemen. Onze inzet is 

met name gericht op kinderen met een beperking en kinderen die ziek zijn en hulp nodig hebben. 

Voor die kinderen is het belangrijk dat zij een identiteitskaart hebben, naar school gaan en gebruik 

kunnen maken van de gezondheidszorg als dat nodig is. 

Een opsomming van de problemen in het gebied waar wij werken: Bijna de helft van de mensen kan niet 

lezen en schrijven, er is veel werkloosheid, veel tienermeisjes zijn zwanger en er zijn allerlei ernstige 

tropische ziektes. 

Wij hebben dit jaar een mooie vooruitgang in de samenwerking met diverse instanties ter plaatse  

behaald. Enkele voorbeelden: 

- Dagelijks komen er in het ziekenhuis kinderen met brandwonden binnen. Dit komt doordat men nog 

kookt op houtskoolvuurtjes en kinderen in de nabijheid daarvan spelen. Vallen zij in het vuur dan lopen 

zij vaak ernstige brandwonden op. Ik bezoek bijna wekelijks de afdeling met deze kinderen en geef hen 

dan wat speelgoed. Iets wat zij daar niet hebben. Je moet die blije gezichtjes dan zien.           

 -Ook waren er kinderen met een beperking die niet naar school gingen. Ik onderzocht de redenen 

waarom. Er is bijvoorbeeld geen geld voor de reiskosten of schoolspullen. Hierin bemiddelde ik dan 

zodat een aantal kinderen met een beperking nu ook naar school kunnen.                                                                                                                

-De voedselpakketten voor de extreem arme mensen waren ook zeer welkom. Een tas met gewoon de 

dagelijkse boodschappen kan heel veel goed doen voor een gezin.                                                                  

Inmiddels is er een goed contact met andere  organisaties, o.a. een micro krediet organisatie. Zij hebben 

nu de mogelijkheid om na bemiddeling van mij te helpen in ernstig urgente medische situaties, 

bijvoorbeeld als een gezin geen geld heeft om medicatie te kopen voor een ernstige ziekte. Een andere 

organisatie waarmee wij samenwerken heeft een “gratis” tandarts in dienst. Meestal gaat het hierbij om 

kiezen trekken en boren. Ook zonder identiteitskaart en verzekering kan je er terecht. Dat is daar heel 

belangrijk. De meeste mensen hebben een slecht gebit en meestal kunnen zij een tandarts niet betalen.                                       

-De samenwerking met Amerikaanse artsen die invliegen om operaties te verrichten is een stuk 

verbeterd. Ik heb bij hen 12 personen kunnen aanmelden en wacht nu af of zij ook geopereerd kunnen 

worden. Er is overleg gaande tussen het ziekenhuis en de Amerikanen.                                          

-Waar wij tevens heel blij mee zijn is met onze vrijwilligers in Peru. Met name in Oxapampa hebben wij 

die mooi uit kunnen breiden wat van belang is voor de volgende keer.                                                                           

-Dit jaar voor het eerst met een medisch team op pad geweest. Ik (Len) ben dan wel geen zuster, maar 

kan prima zorgen dat mensen met een beperking worden geregistreerd. Hierdoor kan ik ze de volgende 

keer helpen aan een gehandicaptencertificaat en mogelijk een gehandicaptenpensioen. Het is wel een 

weg van de lange adem, maar uiteindelijk komt er verbetering. 

Natuurlijk zijn er ook altijd dingen die tegen zitten. Zo gaan alle dagen met ups-and-downs. Met name in 

de grote stad met al zijn ellende is het werk, mede door de hitte, heel zwaar. Heel mooi is dat wij dit jaar 

met de eerder genoemde microcredietorganisatie een samenwerking zijn opgestart in een klein plaatsje 

buiten Iquitos. Hierdoor kunnen mensen hun woning en leefomstandigheden verbeteren. 
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Ik kan nog heel veel meer opnoemen, maar wil dit verhaal niet langer maken. Bij deze nodigen wij jullie 

allemaal uit voor de OPEN DAG PERU in het dorpshuis te Kuinre op zaterdag 31 augustus 2019. Aldaar 

houden wij o.a. om 11.00 en 14.00 uur een lezing over ons werk in Peru. (zie advertentie) 

Jullie zijn van harte welkom, Jan Dick en Len Meijerink 

S.K.I.P. 
 
Giethoorn, dinsdag 23 mei 2019. 

Met de zorg en aandacht die ze verdient is er de afgelopen 
periode onderhoud gepleegd aan de laatste Kuinderse 
Zuiderzeepunter: de KU11. Het unieke schip uit 1912 is 
onder andere voorzien van nieuw bremhout. Dit werk is 
uitgevoerd door de punterspecialisten van scheepswerf 
Schreur, al generaties lang een begrip in de punterbouw. 
Deze dagen na Pasen staan in het teken van het 
gereedmaken van de KU11 voor het nieuwe vaarseizoen. 
Een frisse laklaag voor het houtwerk en ook een 
behandeling van het vlak, de bodem van het schip. 

Vanaf volgende week ligt de KU11 weer op haar vertrouwde plek bij het Buitencentrum van 
Staatsbosbeheer in Ossenzijl. Daar vertrekt de KU11 tot en met september elke zaterdagmiddag om 
13:30 uur met een schipper en een natuurgids voor een rondvaart door de Weerribben. U kunt zich daar 
voor opgeven bij het Buitencentrum (0561-477272) of via het telefoonnummer 06-23688813. Kosten zijn 
8.50 euro per persoon en de tocht duurt ongeveer 2 uur.  
********************************************************************************************* 
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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. 

De afgelopen maanden hebben wij aandacht besteed aan:  
De brandweer, wat doen zij allemaal, dit werd mooi uitgelegd in een boek, maar met z’n allen naar de 
kazerne was natuurlijk heel speciaal. Nogmaals bedankt blusgroep van Kuinre voor jullie gastvrijheid.   

Eind maart zijn we 
begonnen met het thema 
“Voorjaar en Pasen”.  
Samen met juf in de auto, 
door de Kuinderpolder op 
weg naar de geitjes. Het 
was een zeer geslaagd 
bezoek, we hebben zelfs 

deze twee geitjes geboren zien worden.  
 
Op 12 april werd Koningsspelen 2019 georganiseerd met als thema 
“Water drinken”, het was een koude dag, maar gelukkig bij ons op het schoolplein was het goed te doen. 
We zijn begonnen met een gezamenlijk “Koningsontbijt”. Rond 11 uur waren er buiten spelletjes en 

mochten we pony rijden.   
Met dank aan Thomas Bremer, die voor ons mooie bidons geregeld 
heeft van Eurobottle.nl. Nog even de eigen naam erop en lekker water 
drinken uit eigen bidon.  
 
Als laatste grote thema van dit schooljaar hebben we “Kikker is Kikker”. 
Kikker kan zwemmen, maar hij wil net als zijn vriendjes kunnen vliegen, 
bakken, lezen, timmeren, maar kan dat? De boekjes van Kikker bestaan 
30 jaar en daar besteden we aandacht aan.  
‘Zullen we samen een boekje lezen?’, wordt er 
regelmatig gevraagd, maar hoe lees je met peuters. 
 

Op juf haar kruk dit grote boek mogen voorlezen aan je 

klasgenootjes, dat is pas “echt” leren lezen  en nog leuk ook.  

Een paar tips:  
Lees en bekijk hetzelfde boek een paar keer. 

Laat je kind het verhaal navertellen aan een broertje, zusje of aan opa en oma. 

Op 12 juli begint de zomervakantie en gaat één peuter ons verlaten, hij stapt over 
naar de basisschool. Na de zomervakantie mogen we drie nieuwe peuters 
verwelkomen, wil je ook met ons spelen, kom een keertje langs in de basisschool 
en kom binnen bij Peuteropvang Tweeplus.  

Bezoek bij Pijlman 
Geiten Kuinre 

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

Even voorstellen 

 

 

Per 1 februari 2019 ben ik tijdelijk benoemd als directeur van de Burgemeester de Ruiterschool. Mijn 

naam is Meintho Krol, ik ben 58 jaar, getrouwd, heb twee kinderen en ben woonachtig in Meppel.  

Mijn hele leven werk ik al in het onderwijs. Als leerkracht heb ik aan de groepen 3 t/m 8 lesgegeven. 

Daarna ben ik als directeur werkzaam geweest aan verschillende scholen en ben ik de laatste jaren 

werkzaam als interim-directeur en coach ik directeuren en leerkrachten. Na ongeveer drie maanden 

werkzaam te zijn op deze school kan ik zeggen dat het een plezierige school is om te werken. De 

leerkrachten zijn zeer betrokken, werken als team samen om de kwaliteit van onderwijs voortdurend te 

verbeteren en zorgen voor een fijne werksfeer. Dit straalt uit op de kinderen en het schoolklimaat. Van 

de leerlingen krijg ik te horen dat ze het een “coole school” vinden waar met respect wordt omgegaan 

met elkaar. Zij geven aan dat ze op school veel ruimte hebben om te spelen en te leren en dat alle 

kinderen elkaar kennen. 

Toekomst 

Stichting Op Kop is eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat wordt gegeven door de 17 openbare 

basisscholen in de Kop van Overijssel (Burgemeester de Ruiterschool valt onder deze 

stichting). Een maand geleden is definitief beloten dat de Stichting toegaat naar een 

andere structuur. Er zal gewerkt gaan worden in clusters. Dit betekent dat scholen aan 

elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kan er meer samengewerkt worden en kan expertise 

makkelijker uitgewisseld worden. Belangrijk hierbij is dat iedere school zijn eigen 

identiteit en onderwijsconcept behoudt. Voor onze school betekent dat dat er zal worden 

samengewerkt met de Slinger uit Oldemarkt en de Generaal van den Bosch uit 

Willemsoord. Er zal zo snel mogelijk een clusterdirecteur voor deze scholen worden gezocht. Op de 

scholen zelf zal een locatiecoördinator worden benoemd. Deze zal de dagelijkse gang van zaken 

regelen en is het aanspreekpunt voor ouders. Tot dit is gerealiseerd zal ik als interim directeur werkzaam 

zijn aan de Burgemeester de Ruiterschool.  

Vakgebieden 

Er is dit jaar weer hard gewerkt aan allerlei 

vakgebieden. Voor het nieuwe schooljaar hebben 

wij een aantal speerpunten. Zo willen wij vooral 

extra aandacht gaan besteden aan het 

leesonderwijs op onze school. Dat betekent 

zorgen voor veel leesplezier en veel lezen. 

Hieronder vindt u wat tips en weetjes over lezen. 

Namens het team van de Burgemeester de 

Ruiterschool, 

Meintho Krol, a.i. directeur 
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IJTT fietstocht 2019 
 

Op 23 juni organiseren ijsclub Kuinre en ijsclub Oldemarkt de “1e IJsselhammer fietstocht”. 
De organiserende ijsclubs willen u een mooie fietstocht aanbieden langs de schaatsroute van de IJTT 
(laatst verreden in 1997). 
 
U kunt van 10.00 uur tot 13.00 uur een routekaartje halen bij de “Koek en Zopie” van de ijsclub. Deze 
staat gestald bij de sluis in Kuinre en bij de ijsbaan in Oldemarkt. 
 
De route is maximaal 55 kilometer, maar mag naar eigen inzicht ingekort worden.  
 
De kosten zijn € 4,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Jeugdleden en kinderen tot en met 16 jaar 
zijn gratis. Onderweg zult u 3x een consumptie aangeboden krijgen. Dit is bij de start, de ijsbaan in 
Oldemarkt en bij terugkomst, tot uiterlijk 17.00 uur. 

 
Deelname is op eigen risico. 
 
IJsclub Kuinre 
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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre 
 
 

Tijdens onze jubileumuitvoering hebben we het wel en wee van onze 
vereniging in dichtvorm voorgedragen. Voor de mensen die het nog niet 
gehoord hebben, hierbij het ABC. 
 

A = van Anjerfonds 

 Elk jaar in mei met het Anjerfonds langs de deuren, 

 om voor de vereniging weer wat euro’s te beuren. 

 Negentieneenentachtig was het eerste collectejaar, 

 het kost ons één avond en het is weer klaar. 

 
B =  van Bestuur 

 Gerard Bosscha als jeugdlid in het bestuur, 

 je bent altijd verzekerd, ben je gekozen, dan is dat voor lange duur. 

 Zowel bij de majorettes als drummers is er krimp van leden, 

 een probleem, van verleden en heden. 

  
C = van Concours 

 In de jaren tachtig gingen de majorettes naar concours, 

 het solistenconcours was alleen voor de tamboers. 

 Mooie prijzen hebben ze gehaald, 

 bij de vereniging werden ze warm onthaald. 

  
D =  van Donateurs 

 Wel allemachtig,   

 de eerste donateurs hadden we al voor negentientachtig. 

 Elk jaar in de herfst de donateurs met een bezoekje vereren, 

 om ze de portemonnee om te laten keren. 

 
E = Eigen plek 

 Bij optredens en oefenen heeft ieder zijn eigen plek, 

 dat vinden wij helemaal niet gek. 

 Wij zijn gewend aan elkaar, 

 de muziek is voor iedereen goed hoorbaar. 

 
F = van Financiën 

 De eerste boekhouding in handen van de melkboer, 

 hij zorgde voor de geld in- en uitvoer. 

 Er werd keurig bijgehouden, elke week wie de gulden betaalde, 

 zodat ook Halbe elk jaar een positief resultaat behaalde. 

 
G =  van Gedomars 

 Een mars geschreven door onze Gerrit, 

 helaas is deze mars niet meer in ons bezit. 

 Een naam voor dit muziekstuk was er niet, 

 Gedo van Gerrit Dolstra, het was een leuk lied. 

 
H = van Hoornblazers 

 Het bestaansrecht werd bewezen, aan het einde van het eerste jaar, 

 de aanschaf van blaasinstrumenten, en er stond een volledig korps klaar. 

 Een volwaardig en gewaardeerd onderdeel in het Kuunderse verenigingsleven 

 bij gebrek aan belangstelling is de groep hoornblazers in 1982 opgeheven. 



                     21 
 

I = van Instructeurs en instructrices 

 Gerrit, Harry, Dirkjan en Richard, 

 zij delen hun muzikale kennis met de drummers. 

 Vele dames o.a. Annigje, Anja, Bettina en Geraldien, 

 leren de majorettes dansen op muzieknummers.  

 
J = van Jubilarissen 

 Bijna elke uitvoering is het raak 

 een majorette of muzikant, zoveel jaar bij de zaak 

 Veertig, vijfentwintig, twaalf en half, tien of vijf jaar 

 de vereniging staat met een attentie klaar.  
  
K =  van Kuunders Kwartiertje          Jubilarissen 2019 

 In de beginjaren was het elke jaarvergadering een agendapunt, 

 na vier keer een waarschuwing, als je niet om acht uur verschijnen kunt. 

 Nu is het Kuunders Kwartiertje de dorpskrant, 

 met o.a. het nieuws van de drumband. 

  
L =  van Lachen 

 Lachen en een boel plezier, het zorgt voor veel vertier. 

 Met optredens moeten we ons concentreren, 

 anders kunnen we niet goed musiceren. 

 
M = van Majorette jurkjes 

 Majorettejurkjes zijn nogal eens zelf gemaakt in rood, wit of zwart, 

 moeders van majorettes aan het werk, dat is niet apart. 

 De rood/zwarte jurkjes van nu, zijn gekocht, 

 samen met de drumband keurig in optocht. 

 
N = van Nieuwsflits 

 Hoe laat moeten we verzamelen waar optreden, 

 is er nieuws, zijn er bijzonderheden????? 

 Tegenwoordig wordt dat allemaal in de nieuwsflits of app groep gemeld, 

 zo hoeft de telefoonlijst niet meer te worden afgebeld. 

   
O = van Oefenruimte 

 In de hal van de Burg. de Ruiterschool zijn we Zo Maar Begonnen 

 maar met de komst van de majorettes werd het onbezonnen 

 de ruimte bleek ongeschikt en hup naar het dorpshuis 

 nu veertig jaar later voelen wij ons hier nog steeds thuis. 

 

P = van Pom poms 

 De majorettes werken vanaf het begin met batons, 

 maar sinds een aantal jaren hebben we ook de pom poms. 

 Draaien, gooien, met intocht van sinterklaas bij de Kuundersluus, 

 Corrie Pit deed de brug open, toen was het voor één baton, AJUUS. 

 
Q =  van Quatre 

 Quatre is een franse vier, vier tellen in de maat, 

 termen als pianissimo, mezzo forte, Richard geeft ons raad. 

 Het valt niet mee om dat altijd te lezen en te spelen, 

 en nu zijn we nog niet eens met zovelen. 
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R = van Roffels 

 Diverse technieken in een muziekstuk,  

 de roffel, die geeft het meeste druk. 

 Beginnen met je linker- of rechterhand,  

 of we slaan keihard op de rand. 

 
S = van Serenade 

 Een jubilea of 100 jaar?  

 zonder muziek is het niet klaar. 

 Een felicitatiemars hoort daarbij,  

 dat stemt iedereen blij. 

 
T =  van Trommels 

 Geen trommels voor ons de eerste weken, oho, 

 oefenen op plankjes, gemaakt door Willem Friso. 

 Voor een drumband in Ens kwam het noodlot 

 en wij kochten het instrumentarium dankzij een financieel voorschot 

 
U =  van Uniformen 

 Grijs, groen, beige en blauw, 

 deze kleuren waren we vele jaren trouw. 

 Zwart en rood is de kleur sinds een aantal jaar, 

 in deze fleurige kleding staan wij elk optreden klaar. 

 
V = van Vibraslap 

 Vibraslap is een percussie instrument bij iemand in de tas, 

 Bij ons zijn er verschillende die hebben het muzikale gevoel in zijn mars   

 De vibraslap, Bene’s favoriet, 

 prprprprpr dat is wat je dan hoort in het bewuste lied. 

 
W = van Worstactie 

 Met een actie langs de deur van kerstkaarten, kerstbakjes verkoop, 

 zo krijgt heel het dorp van de drumband veel aanloop. 

 Van Ambachtelijke slagerij Mulder langs de deur met rookworst, 

 de verkoop gaat op zijn best met tien graden vorst.  

 
X = van Xylofoon 

 In september tweeduizendvier naar van der Glas, 

 met geld van het cultuurfonds en uit onze kas. 

 hebben we trommels, marching bells en xylofoon gekocht, 

 we zijn allen aan ons instrumentarium verknocht. 

 
Y = van IJsselhammerklanken 

 Een LP gemaakt met muziekverenigingen en koren, 

 ze hebben allen flink van zich laten horen. 

 Weken, maanden, oefenen op Der Hohenfriedberger, 

 stil zijn bij de opname was veel erger. 

 Na de opnamen hebben we ons niet meer verveeld, 

 Der Hohenfriedberger is gelukkig nooit meer gespeeld. 

 
 
 
 

 



                     23 
 

Z = is natuurlijk van Zomabe’s 

 Veertig jaar geleden Zo Maar Begonnen met aspiranten, 

 met vele jonge majorettes en muzikanten. 

 Nooit gedacht dat we de veertig jaar gingen halen, 

 met elkaar hopen we nog jaren te stralen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rabobank Clubkas Campagne 
 

Wij willen iedereen hartelijk danken die op ons gestemd hebben. We hebben het 
fantastische bedrag van € 618,46 gekregen van de Rabobank Clubkas Campagne.  
We zijn verrast dat we zoveel hebben opgehaald. 
 
 
Met een muzikale groet! 
 
 

 

 
Familieberichten 
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Werk in uitvoering .....     
 
We komen ze regelmatig in de wijde omtrek tegen, de lesauto’s van rijschool OsCar. Aan 
het Anker 16 in Kuinre is deze rijschool gevestigd. 
Deze onderneming wordt gerund door Oscar, Yvonne en hun dochter Beau Linting. 
Hierbij een “kijkje” achter de schermen, geschreven door Yvonne, van rijschool OsCar.  

 
Wij hadden al jaren een bedrijf in de ruitersport, deze groeide uit zijn jasje en wij besloten verderop in 
Kuinre een nieuwbouw pand neer te zetten die geschikter was voor de verkoop van onze ruitersport 
artikelen. 
Alle stappen gezet, ons oude huis verkocht en toen kwam de crisis. 
Een pand dat nog neergezet moest gaan worden en omzetten iedere week weer minder en minder … en 
dan moet je door. 
Wij konden niets.. stonden met de rug tegen de muur want ons oude pand was verkocht. 
We zijn begonnen met de bouw en keken elkaar vaak aan en zeiden dan…. hoe moet dit nou?  Dit komt 
niet goed. 
Tot op een dag onze dochter Beau oud genoeg was om rijlessen te gaan volgen. 
Wij gingen her en der informeren en wat bleek .. er was niet 1 rijschool die haar hier in Kuinre op kwam 
halen .. dat vonden we wel raar. 
Onze Beau is in Emmeloord gaan lessen en wij kregen een idee. 
Wat nou als Oscar de opleiding tot rijinstructeur ging volgen.. dan konden we de auto waar hij in ging 
lessen ook voor prive gaan gebruiken en hadden we in de zaak geen kosten meer voor de auto dat zou 
een financiële last minder zijn. 
Als hij dan 20 uur per week les erbij zou gaan geven dan zouden we die kosten er mooi mee kunnen 
betalen. 
Oscar was eerst nog wat sceptisch en vroeg zich af .. kan ik dit wel en hoe moet dat dan. 
Oscar is altijd al erg begaan met de jeugd en auto’s zijn ook een enorme passie dus die 2 dingen samen 
maakte het dat Oscar toch de sprong heeft gewaagd en terug naar de schoolbanken is gegaan. 
Hij slaagde daar voor al zijn examens ( totaal 6 stuks ) enorm snel en was driekwart jaar later klaar om 
te gaan beginnen… 
De eerste auto werd gekocht en het lessen kon beginnen. 
Nou hoe spannend was dat wel niet maar binnen de kortste keren had Oscar niet 20 maar toch al snel 
60 uur die hij vol kon maken met het les geven. 
Dit was voor ons een vreselijke opluchting, dit ging gewoon slagen! 
Beau studeerde in Leeuwarden en had het in die tijd niet naar haar zin op de opleiding. 
Haar rijbewijs heeft ze gehaald via haar vader die de 
lessen later overnam. 
Dus een rijbewijs op zak en een opleiding volgend 
die haar niet lag. 
Wij hebben haar toen gezegd .. meid stop met de 
opleiding .. ga ook je instructeurs opleiding doen, ga 
Oscar thuis wat helpen en begin volgend jaar aan de 
studie die je wel goed ligt. 
Zo gezegd, zo gedaan.. Beau stopte in Leeuwarden, 
haalde haar instructeurs papieren en ging Oscar 
helpen. 
De tijd verstreek en het werd tijd dat Beau zich in 
ging schrijven voor haar nieuwe opleiding.. het is er 
nooit meer van gekomen. 
De tweede auto werd gekocht en ook Beau ging 
lesgeven. 
Ook Beau heeft het enorm naar haar zin met het 
lesgeven en samen zijn ze een goed team. 
Maar ook voor die 2 samen werd het aanbod van leerlingen al snel te veel. 
Oscar en Beau werken allebei van 8 uur s’ morgens tot 21.00 in de avond ( zonder pauzes ) en Oscar 
gaat op zondag ook nog op pad met leerlingen. 
Nu werken we met diverse mensen en hebben we 6 auto’s staan. 
4 zijn VW golf waar we de gewone B lessen mee doen, er staat een VW Polo dat is de reserve auto als 
we op een dag meer auto’s nodig hebben of een auto naar de garage is. 
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En sinds kort hebben we de Audi dat is een automaat auto hiermee worden de E achter B lessen en de 
automaal lessen gegeven want ook lesgeven voor de aanhanger leek Oscar mooi om erbij te gaan doen 
dus ook daar heeft hij zijn diploma voor gehaald. 
Hiermee heeft hij het ook erg druk. 
Beau heeft inmiddels ook haar motorrijbewijs en is bezig om ook haar papieren te krijgen om instructeur 
motor te worden.. weer een extra uitbreiding. 
Zo is OsCar rijschool enorm gegroeid en dat eigenlijk uit nood ontstaan. 
Inmiddels is het ruitersportbedrijf verhuurd en zijn alle pijlen gericht op de rijschool. 
We genieten dagelijks van onze leerlingen, hun verhalen en als dan iedereen het naar zijn zin heeft en 
snel slaagt dan zijn wij zo vreselijk trots. 
Tsja.. en zo zie je maar.. uit ellende begonnen .. maar de beste stap ooit. 
 
Voor meer informatie, zie de website www.oscarrijschool.nl.  
 

 

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

Oproepje… 
  
Beste buurtjes, 
  
Wij, Bridgeclub Blankenham zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze Bridgeclub. 
Deze oproep is niet perse bedoeld voor ervaren bridgers maar zeker ook voor  
enthousiaste mensen die dit leuke spel willen leren spelen. 
  
Ons doel is om komend jaar een nieuwe cursus te laten starten, voor de kosten hoeft u het niet te laten 
(ca. 60,= per persoon). 
Lijkt het u leuk om mee te doen / het bridgen te leren of wilt u meer informatie? 
  
Bel of app gerust!!! 
  
Mark Zandbergen 06-53707352 
Steven van Dongen 06-24416220 
 

 
 
 
 

http://www.oscarrijschool.nl/
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Oud krantenartikel van zolder…  

 

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

 

Bekendmaking; uitslag biljartcompetitie 2018-2019  

1e prijs   W. Bosscha 34 pnt   
2e prijs   L. Lageweg 34 pnt 
3e prijs   R. Poppe 34 pnt 
 
Kortste partij in 5 beurten: H. Metsemakers  en O. Boerstra, gewonnen door H .Metsemakers 
Langste partij in 42 beurten: K. Beusekom en B. Koopmans, gewonnen door B. Koopmans 
Hoogste serie:  O. Boerstra 18 punten ten opzichte van het gemiddelde. 
 
Ter informatie, wie nog niet bekend is met de biljartvereniging, Wij zijn een gezellige 
biljartvereniging gevestigd in het dorpshuis “de Botter” in Kuinre. Wij spelen op dinsdagsavond van begin 
september tot eind april, een libre competitie. 
Bent u op zoek naar een leuke hobby, dan kunt u zich aanmelden voor september bij de 
ledenadministratie, t.a.v. Bert Koopmans, email: bert-grietje@kpnmail.nl / Tel: 0622415661                         
Het Bestuur 

 

Biljartvereniging  “de Botter”  Kuinre 
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Op z’n Kuunders 
 

Oproep 

Onze Superrr is op zoek naar vrijwilligers. Het is erg druk en de dames komen niet aan bepaalde klusjes 

toe en dat vinden ze erg jammer. Er mogen niet meer betaalde uren worden ingevuld maar bepaalde 

dingen blijven nu liggen. Dus er wordt hulp gevraagd! Voor bijvoorbeeld het onkruid uit de kiezels om het 

gebouw eruit te halen, de ramen een keer lappen buitenom, helpen met uitpakken van producten en in 

de schappen plaatsen of af en toe de schappen schoonmaken. Onze supermarkt is het visiteplaatje als 

je het dorp inkomt dus iedereen heeft baat bij een nette en schone omgeving. Kom op, wie heeft er een 

paar uurtjes tijd over om de dames te helpen! Je kunt je aanmelden bij Daniëlle of Hilde. 

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

Superrr eieren! 

Sinds deze week heeft onze supermarkt de Superrr eieren te koop van de familie Vogelaar. Ze vinden 

het belangrijk om ook streekproducten te verkopen. Het is fijn dat nu iedereen verse eieren kan kopen 

die bij ons uit het dorp komen.   

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

Beste dorpsgenoten, 

Op vrijdag 28 juni gaan wij trouwen. Dit vieren wij in het weiland aan de Bouwdijk. Wij willen er graag 
een mooie feest van maken, maar dit zal wel voor geluidsoverlast zorgen in het dorp.  
Onze excuses hiervoor. Bedankt voor uw begrip en hopelijk vieren jullie de liefde met ons mee. ♥ 
 

Groetjes Hans en Joandy 

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

Dirk Elzinga werd op zijn 75e verjaardag verrast met een 

versierde fiets op de sportschool waar hij iedere week naar toe 

gaat! 

   

André, Lydia en Ria bij de wroetvarkens op bezoek. De 

varkens moesten eens weten….. 
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Op z’n Kuunders 
 

Dames v.v. Kuinre slaan er op los! 

De dames van v.v. Kuinre waren afgelopen seizoen veelal 

trouw aanwezig op de trainingsavonden. 

Om ook eens andere spieren aan het werk te zetten werd 

door de trainers een boks clinic geregeld bij BCVB (Boks-

Cardio Vereniging Bant) waar trainer Ben Quint de dames 

de basisbeginselen van het boksen bijbracht. 

 

Degenen die dachten hun teamgenoot eens flink door de 

ring te kunnen jagen kwamen bedrogen uit; alvorens te 

kunnen sparren dien je de basis goed te kennen, en dat 

wordt meestal in tweetallen geoefend. (waarbij er af en toe 

best fanatiek op elkaars handschoenen “gestoot” werd) 

Er werd getraind op houding, toepassen verschillende 

stoten en een kort rondje “circuit” waarbij diverse 

spiergroepen aan bod kwamen. 

Voor de dames een leuke afwisseling i.p.v. de standaard 

voetbaltraining. 

En dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

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

Senioren vissen Kuinre. 
 

De jaarlijkse viswedstrijd voor de senioren wordt dit jaar gehouden op zaterdag 21 september 2019.  
De aanvang is 14.00 uur en de inschrijving is vanaf 13.30 uur vanuit dorpshuis “de Botter”. 
 
Zoals de meesten wel weten wordt deze wedstrijd gehouden voor inwoners van Kuinre of mensen die in 
Kuinre  zijn geboren of er binding mee hebben. De deelname is mogelijk van 60 jaar of ouder, maar in 
het jaar dat men 60 wordt mag men voor de eerste keer meedoen. Er wordt geen inleg gevraagd, maar 
er is wel gelegenheid om een vrije gift te geven. In zijn oorsprong is het een wedstrijd, maar het gaat 
natuurlijk ook om de gezelligheid en op deze manier kun je ook nog eens gezellig bijkletsen.   
 
De commissie die het organiseert benadert zo veel mogelijk van te voren de deelnemers van wie we 
weten dat ze de leeftijd hebben en mee willen doen, maar het kan uiteraard mogelijk zijn dat wij 
bepaalde personen over het hoofd zien.  
 
Kent u iemand die graag mee wil doen, of bent u zelf 60 jaar of ouder en niet benaderd door ons,  
schroom dan niet en geef  even een seintje aan de commissie.  
Opgave kan bij Otto Boerstra, H. de Cranestraat 19A te Kuinre (0527-231634). 
 
Wij hopen weer op een grote opkomst. 
De commissie.  
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Kuinre oud en nieuw 
 

 

Reactie op deze foto’s: 
 
Links arbeiderswoning van Trijntje en Holkje Zwart, rechts 
Eise Smit met ernaast de boerderij. 
Deze stonden tussen de pastorie bij de RK kerk (nu tuin) en 
de boerderij van Kroes (nu Gerard Lageweg) op het 
noorden. 
De foto is van 1944 en zijn afgebroken rond de jaren 60. 

 

Dit huis rechts is 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. 
 

 
 

Visserswoning 1      
 
Wie hebben nog foto’s van oude huizen welke ik mag kopiëren? Vooral de oostkant van de straat zijn 
zeldzaam. 
 
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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Vrouwen van Kuinre 
 

Op dinsdag 2 april is er een bezoek gebracht aan het AZC in 

Luttelgeest, waar wij  

een rondleiding over het terrein kregen en in een woning 

mochten kijken.  

Het was een erg interessante middag.   

  

Op de Paasdoemorgen op 16 april zijn er onder 

leiding van de creacommissie weer prachtige 

Paasstukken (“eieren op nest”) gemaakt.  

Op donderdag 18 april verzorgde 
communicatiebureau Remedica de bijeenkomst  
“Kom in beweging”, waarbij voorlichting werd gegeven over gezondheid en leefstijl. Als thema’s kwamen 

o.a. aan de orde: voeding, mobiliteit, gezond bewegen voor botten en gewrichten, cbd olie etc. 

Alle aanwezigen ontvingen na afloop een goodiebag met informatie en probeerproducten voor een 

gezonde leefstijl.  

                                                                                                                                                    
Donderdagavond 9 mei stond er een workshop houten panelen 
schilderen op het programma.  
Het was een erg gezellige avond en de gemaakte schilderijen zijn 
prachtig geworden.  
                                                                                                                                                       

AGENDA  

 

18 juni 2019  Fietstocht, start 9.00 uur vanaf het Sasplein  

Na de zomervakantie staat o.a. gepland: 

19 september  Lezing “de beklimming van de Kilimanjaro” door Suzanne Karssens uit Bant  

24 september  Het jaarlijkse reisje; de bestemming blijft een verrassing!  

U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken bij een bijeenkomst!  
Deze worden gehouden in dorpshuis “De Botter” te Kuinre. Lidmaatschapskosten: € 25,-- per jaar. 

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

Grasbaanraces Kuinre 7 en 8 september 2019 
 
Na drie succesvolle edities van de VTBM grasbaanraces in Kuinre 
hebben wij als bestuur besloten om de KNMV te benaderen voor het 
organiseren van een KNMV wedstrijd. Dit heeft als resultaat opgeleverd 
dat we op zaterdag 7 september een wedstrijd tussen de schuttingen 
kunnen organiseren die mee telt voor het Nederlands Kampioenschap. Als bestuur zijn we blij met deze 
stap. Op zondag 8 september zal de VTBM haar ronden draaien op “onze” baan. Op zondag zal er een 
zijspan demonstratie te zien zijn en natuurlijk “De Kuunderklasse” met onze lokale coureurs. Na afloop 
van de grasbaanraces op beide dagen zal er live muziek ten gehore gebracht worden in de feesttent 
nabij de baan. Houd dus de posters en onze Facebookpagina in de gaten. Wij als bestuur hopen 
wederom op succesvolle grasbaanraces in ons dorp en verwelkomen jullie allen graag aan de 
Uiterdijkenweg. Op beide dagen zullen de trainingen starten om 10 uur. Waarna de races zullen starten 
rond de klok van 12 uur. 
 
Tot dan!! 
 
Stichting Baansport Kuinre. 
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Ouderen Kuinre Blankenham 
 

Stamppot eten 
Op 22 februari hebben we weer gezamenlijk gegeten. We begonnen deze middag gezellig met een 
leuke quiz. Hierna werd een stamppottenbuffet  klaargezet door Jurgen waar we met zijn allen [68 
personen] heerlijk van hebben gegeten. En daarna nog diverse toetjes uit grootmoeders tijd. 
 
Afsluiting seizoen 
Woensdag 24 april was de afsluiting van de soos en het koersbal. 
De dames hadden een gezellige middag met spelletjes en een hapje en een drankje. 
 
Reisje 
15 mei zijn we een dagje uit geweest met 44 personen. We vertrokken om 8.30 uur richting Drenthe. 
Via Steenwijk, Frederiksoord, Wijster werd er koers gezet richting Westerbork waar de koffie met koek 
klaar stond in museumrestaurant de Ar. Daarna gingen we naar Kamp Westerbork waar ons eerst een 
verhaal werd verteld over een joods gezin uit Steenwijk en kregen we een film met oude opnames uit het 
Kamp en konden we nog even rustig rond kijken in het museum. Allemaal heel indrukwekkend. Hierna 
werd de reis voortgezet richting Orvelte waar een broodbuffet klaar stond met kroket en konden we een 
wandeling maken in het mooie museumdorp waar van alles te zien is. Om 15.30 uur vertrok de bus 
richting Vilsteren, ook weer langs boerenwegen en kleine dorpjes kwamen we om 17.00 uur aan in 
restaurant Madrid, waar we begonnen met een drankje en daarna kregen we een heerlijk 3 gangen 
menu.  
Met de buikjes goed gevuld werd de thuisreis aanvaard. We kunnen terugkijken op een gezellige dag 
met zijn allen en heel mooi weer. 
 
Het nieuwe seizoen beginnen we met een brunch op 13 september. 
De gymnastiek op 5 september om 13.15 uur, en de zitgymnastiek 14.15 uur. 
 
We wensen ieder een goede zomer toe en tot het komende seizoen. 
De stichting 
 
*********************************************************************************************************************************** 
 
 

Genemuiden – Van der Sluis Agri breidt per 1 mei 2019 verder uit door de overname van 
Mechanisatiebedrijf M. Kroes uit Kuinre. In goed onderling overleg is door beide partijen besloten 
de handen ineen te slaan en de krachten te bundelen. De huidige eigenaar en medewerker van 
Mechanisatiebedrijf M. Kroes worden opgenomen in het team van Van der Sluis Agri.  
 
Mechanisatiebedrijf M. Kroes is een landbouwmechanisatiebedrijf, actief in het onderhouden, repareren 
en verkopen van traktoren en machines. Van der Sluis Agri heeft de ambitie om met de overname van 
Mechanisatiebedrijf M. Kroes de komende jaren te groeien en zijn werkgebied uit te breiden.  
 
Ronnie Lassche, bedrijfsleider Van der Sluis Agri: “Na de eerdere overname van Landbouwservice Ens, 
sluit de overname van Mechanisatiebedrijf M. Kroes perfect aan bij onze groeiambitie. De komende 
periode blijven we nog werken vanuit Kuinre. Eind dit jaar verhuizen de bedrijfsactiviteiten naar onze 
nieuwe bedrijfspand in Ens, vanuit daar worden de werkzaamheden voortgezet.”  
 
Meine Kroes, eigenaar Mechanisatiebedrijf M. Kroes: “We zijn 

op een leeftijd gekomen om een besluit te nemen over de 

toekomst van het bedrijf. In Van der Sluis Agri hebben we een 

dynamisch bedrijf gevonden, die aan de weg timmert en goede 

service biedt. Wij zijn daarom verheugd met deze overname.” 

 

Van der Sluis Agri maakt deel uit van Van der Sluis Technische 

Bedrijven in Genemuiden. Naast landbouwmechanisatie zijn ze 

actief in de installatietechniek en metaalconstructie.  
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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 v/d Bles, Marissa Pit, Isan van ‘t Hul, Rosa ter Heide, Ilva 
Postma, Mariët Elzinga en Regina van Ee. 
 
Ons jaarlijkse slaapfeestje was weer een succes. 
Van slapen is niet heel erg veel gekomen tijdens deze nacht.  
Er zijn spelletjes gedaan, films gekeken en er is veel, heel veel 
gedanst. Ze hebben twister gedaan en zelfs de begeleiders zaten 
uiteindelijk in de knoop. Na een geslaagde avond en nacht stond er 
een heerlijk ontbijtje klaar. Nadat de begeleiders een 
ochtendgymnastiek hadden georganiseerd natuurlijk. Maar na een 
slapeloze nacht werd die niet echt enthousiast ontvangen. 
 
En wat is er weer veel oud ijzer ingeleverd dit jaar. We hebben af 
en aan gereden met heel veel vrijwilligers. Iedereen heel erg 
bedankt! Tegen 12.00 uur was het meeste weer verzameld en hebben we onder het genot van een 
lekker broodje de dag afgesloten. 
 
Op 11 mei hadden we weer onze jaarlijkse fancy fair. Het was even spannend wat het weer ging doen, 
maar het bleef droog. Gelukkig maar, want wat was het gezellig druk vanaf 11.00 uur. We willen 
iedereen die ons heeft bezocht en die ons natuurlijk hebben geholpen heel erg bedanken. Wij kijken 
terug op een hele geslaagde dag. 
 
Terwijl we dit stukje schrijven zijn er jongens en meiden aan het blokken voor hun eindexamens. En met 
het verschijnen van deze editie zullen de meesten de nagels wel op hebben. Van de stress die volgt op 
het wachten van de uitslag. 
Succes!!  
 
Dit is het laatste stukje voor de zomervakantie. 
 
We nemen afscheid van alle 4 mannelijke bestuursleden na de zomerstop. 
Rick Mulder, Rowan Paulusma, Robin Boekamp en Ruud van den Hengel. 
Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie inzet de afgelopen jaren. Zeker tijdens de bouw van ons 
nieuwe jeugdhonk. Wij hopen dat we nog vaak van jullie inzet als vrijwilliger gebruik mogen maken. 
 
JIJ KOMT TOCH OOK?? 
Op 6 juli organiseren we voor de jeugd van 6 tot 9 jaar een gezellige avond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
De datum voor de slotavond is nog niet bekend, maar houd onze Facebookpagina in de gaten… 
 
Word je binnenkort 10 jaar, dan hopen we dat wij ook jou binnenkort mogen verwelkomen. Op 6 juli 
kun/mag je alvast een voorproefje komen nemen! 
 
Lijkt het je leuk om een keer op een vrijdagavond de jeugd te vermaken van 19.30 uur tot 22.00 uur? 
Neem dan contact op met een van ons. 
 
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
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Fancy Fair 2019 
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Banjer bericht uit het Noord Oosten over: paaseitjes 

Eerst maar even voorstellen: Ze noemen mij Banjer. Dat is goed bedacht want ik banjer. Door het bos en 

het liefst dwars door het lage struikgewas en struweel. Daar doe ik ook mijn behoefte. U zult nooit per 

ongeluk midden in mijn keutel stappen.  

De laatste twee jaar banjer ik door het Kuinderbos. Dat komt omdat de tweevoeter waar ik al vijf jaar op 

pas, onderdak heeft gevonden voor ons in een houten huis op wielen op een groot erf aan het begin van 

ons nieuwe Banjerterrein.  

Ons vorige terrein was het Voorsterbos. Daar was mijn voederaar veel rustiger. Hij raapte tijdens het 

wandelen wel eens een lege Marswikkel of chipszak op, maar die kwam je daar niet veel tegen. 

Toen we hier begonnen te lopen, moest ik terugdenken aan Zwolle. Daar woonden m’n tweevoeter en ik 

voor we naar het Voorsterbos gingen. Dan liepen we door het Weezenlandenpark. Daar lag (zeker na 

het bevrijdingsfestival) nog meer troep dan hier. Maar dit was, na een paar jaar rond het oude waterlab, 

wel schrikken en dus zijn we gaan opruimen. M’n tweebener raapt alles op en langs de paden en ik 

speur naar de troep verderop. Als ik een ouwe zak van Croky vind in mijn struikenterritorium, blijf ik er 

net zolang bij staan tot hij me komt zoeken en die troep ook in zijn verzamelzak doet. 

Een jaar geleden hadden we de boel in ons bos behoorlijk aan kant en toen werd het Pasen. Prachtig 

weekend met dito weer en volop wandelaars. M’n voederaar heeft maanden lopen mopperen op die 

prachtige dagen. Hij heeft tot in de zomer wel tienduizend keer gebukt om weer een stukje zilverpapier 

van om zo’n chocolade-eitje vandaan op te rapen. En nu loopt-ie al weer te schelden. Kennelijk zijn de 

eerste van die eitjes al weer langs de kassa’s gekomen. Hij zegt dat het alleen nog maar de opruiming 

van de ouwe eitjes van vorig jaar is en dat het nog veel erger wordt. 

Dus wil ik u vragen: Komt u wandelen op mooie dagen? Ik word blij van alle nieuwe luchtjes en sporen. 

Maar mijn vuilraper krijgt last van z’n rug van al dat bukken. Dus wilt u alstublieft die zilverpapiertjes 

bewaren? 

Als je er veel van verzamelt, kun je er ook nog creatieve dingen mee doen, zegt mijn mopperende 

zwerfvuilbestrijder. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden door Madeleine Schook 
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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 
 
 

UITGEZONDEN EN TERUGGEKEERDE INDIËGANGERS 
 

Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 23/3 (september 2015) en 23/4 (december 2015). 
 
Bevrijding – die kwam voor Nederland lente 1945. Niet voor Nederlands-Indië, dat moest wachten tot de 
capitulatie van Japan op 15 augustus van dat jaar. Twee dagen later werd de Republiek Indonesia 
uitgeroepen. De Indonesische leider Soekarno was nationalist en streefde naar onafhankelijkheid van 
Nederlands-Indië. In de Tweede Wereldoorlog had hij samengewerkt met de Japanners om zo na de 
Japanse bezetting de macht over te kunnen nemen. De inval van Japan in 1942 werd aanvankelijk 
gezien als bevrijding van de Nederlandse koloniale overheersing. Nederland, nauwelijks bekomen van 
vijf jaar bezetting, stuurde militairen naar Indië en voerde Politionele Acties uit. Naast beroepsmilitairen 
waren er jongemannen die zich vrijwillig hadden aangemeld, uit vaderlandsliefde of, dat kwam ook voor, 
uit zucht naar avontuur. Echter, de meeste uitgezonden militairen waren dienstplichtigen - zij droegen de 
herinneringen aan hun verblijf in de Oost hun leven lang met zich mee. 
De redactie matigt zich geen oordeel aan over het optreden van Nederland in Nederlands-Indië na 1945, 
constateert slechts dat die bijna honderdduizend dienstplichtigen, veelal onwillig, ook maar zijn gestuurd. 
Uit overwegingen van privacy zijn recente persoonsgegevens moeilijk traceerbaar – tenzij, heel wrang, 
iemand meer dan vijftig jaar geleden is overleden, zoals een oorlogsslachtoffer. Mede op basis van 
krantenberichten heeft de redactie een lijst opgesteld van teruggekeerde Indiëgangers.  
Voor aanvulling en correctie is hulp van onze lezers uiterst welkom! 
 
Op 8 juni 1949 zaten er volgens burgemeester De Ruiter van deze twee gemeenten “negen jongens uit 
dit gebied” (inclusief Slijkenburg) in Indonesië.  
Heerenveense koerier 09.06.1949. 
Inmiddels zijn vijf namen uit Kuinre getraceerd; wie waren de andere vier? 
Heerenveense koerier 26.10.1945, dank voor hartelijk afscheid bij vertrek:  
H. ter Heide, E. Groenhof, O. Boerstra, E.J. Poel. 
Heerenveense koerier 06.08.1948 dank voor belangstelling bij terugkeer: 
H. ter Heide, O. Boerstra, E. Groenhof. 
E.J. Poel ontbreekt; zoon van meester H. Poel, Kuinre, wonend te Slijkenburg. Hij bleef in Indonesië, 
trouwde daar en emigreerde naar Australië. 
Heerenveense koerier 11.11.1949, Hr. Ms. patrouillevaartuig “Batjan”, op 29 september vertrokken uit 
Batavia, wordt in Den Helder verwacht 19 november:  
G. Zijlstra, Erven de Lange, Nieuwstad, Kuinre; matroos 2e kl. 
Heerenveense koerier 06.12.1949, dank voor hartelijke ontvangst: 
G. Zijlstra, p/a Erven de Lange, Nieuwstad, Kuinre; matroos 2e kl. 
 
Onderstaand artikel is een vervolg op bovenstaande artikel, verschenen in De Silehammer 23/4 
(december 2015). 
 
Dankzij de vele reacties op de vorige Silehammer volgen nu nog een twaalftal nieuwe namen en enige 
aanvullingen bij eerder genoemden. 
Het probleem bij de vorige opsomming was dat de redactieleden zich moesten behelpen met wat zij zelf 
(nog) wisten (en direct konden controleren) en met wat zij vonden in krantenarchieven, zoals berichten 
over schepen met namenlijsten van repatrianten en over de ontvangst van hen in eigen dorp of buurt.  
De reacties betroffen doorgaans enkel een naam, soms met enige data, zelden met voldoende 
informatie. Dat bezorgde de redactie extra zoekwerk, met veelal pover resultaat. Immers, persoonlijke 
gegevens worden in veel bronnen afgeschermd. Huwelijksakten zijn pas na vijfenzeventig jaar 
openbaar, geboorteakten pas na honderd jaar – en niet meteen, maar in cohorten van tien jaar. 
Bij geboorteakten kunnen we teruggaan tot hooguit 1912, recentere akten ontbreken. Ook zijn gegevens 
te halen uit bevolkingsregisters, als het meezit tot hooguit 1939. Die registers van de gemeenten Kuinre 
en Blankenham zijn inmiddels gedigitaliseerd waarbij op persoon is te zoeken, hetgeen het zoekwerk 
vergemakkelijkt.  

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Nieuwe namen: 
Dirk Willem ter Heide * 12.12.1926, † 04.03.2015. Zoon van Simon ter Heide en Jacoba Johanna Kok. 
Dirk trouwde met Akke Stoelwinder (1933-2007). Het echtpaar kreeg vier kinderen.  
Gerben (Germ) Bremer * 14.09.1926, † 25.04.1998. Zoon van Pieter Bremer (1894-1978) en Jetske 
Groenhof (Oudemirdum 1894-Kuinre 1973). Jetske is een tante van Ede Groenhof (hieronder), dus zijn 
Gerben en Ede neven.  
Bekend was de stoombootmaatschappij, later vervoersbedrijf, van Groenhof en Bremer.  
 

Aanvullingen bij vier reeds genoemden: 
Zij plaatsten een annonce d.d. 18 oktober 1945 wegens vertrek naar Indië in de Heerenveensche koerier 
(26.10.1945). Zij keerden augustus 1948 terug (dankbetuiging HK 06.08.1948). 
Ede (Eddy) Groenhof *25.10.1929 Kuinre. Eddy is in maart 1950 te Lemmer getrouwd met Johanna 
Dijk.  
Hendrik ter Heide *14.04.1912 Kuinre, † 09.10.1986 Kuinre, zoon van Harmen ter Heide en Hendrika 
Gonda Slagter. Kort na zijn terugkeer uit Indië – de dankbetuiging stond in de krant van 6 augustus 1948 
– overleed zijn moeder op 26 augustus 1948 en nog geen half jaar later zijn vader op 19 januari 1949.  
Hendrik bleef vrijgezel, woonde samen met zijn zus Gerrigje (1898-1980).  
Otto Boerstra *11.02.1928 Kuinre, † vóór 2012. Zoon van huisschilder Lambertus Boerstra en Petertje 
Oosting. Otto sloot zich in 1944 aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Terug uit Indië wilde hij geen 
schilder worden, hij ging naar de marine. Otto trouwde met Janny Woudsma, wier broer Thijs ook bij de 
marine kwam. Otto en Janny kregen zoon Robert (Rob; 1959-2007) en dochter Pea (1951-2012). Ook 
Rob trok de marine, evenals zijn zoon Daniël. In het blad Van Boord 9/32 (april 2006) 12vv. staat het 
artikel “Zo vader, zo zoon, zo kleinzoon” over drie generaties Koninklijke Marine. Nog geen jaar later 
verongelukte Rob met zijn motor tijdens de storm van 18 januari 2007. 
Gerlof Zijlstra *19.10.1927 Sneek, † 06.08.1997 begraven te Lemmer. Gerlof stamt uit een 
schippersfamilie, zoon van Jan Zijlstra, schipper aan boord van de Zeemeeuw, en Hendrikje de Lange. 
Op 29 december 1934 uitgeschreven van Kuinre naar Sneek; misschien naar een schippersinternaat 
gegaan? Zijn jongere broer Jan (* 12.05.1931) ging op 7 december 1937 ook naar Sneek.  
Edo Jan (Eddie) Poel * 17.03.1923 Delfzijl, † 16.08.1982 Adelaïde (Australië).  
Zijn vader was Hinderk Poel, geboortig (1894) uit Delfzijl, in februari 1931 benoemd tot hoofd der school 
te Kuinre, als opvolger van Leenheer. Tevens zat Hinderk Poel in de hervormde kerkeraad. Edo had een 
zus: Elsiena (Elly).  
Meester Poel heeft ook nog gewerkt in het noodschooltje te Marknesse tot aan de grote razzia van 17 
november 1944 (www.flevolandsgeheugen.nl/319). 
Eddie trouwde op 3 juni 1949 te Batavia met Han (Johanna Petronella) Essenius, afkomstig uit Haarlem. 
Dochter Amelia Petra werd geboren in 1951 te Soerabaja, zoon Hinderk (Henk) in 1957 te Adelaïde. In 
1955 was het gezin naar Australië geëmigreerd. 
 
Op de volgende pagina een bijzondere foto uit 1945 van alle vier mannen. 
Bron: De Groenhof-story, deel 1 via http://duizenddagenindie.wordpress.com 
Deze website gaat over het boek Duizend Dagen Indië, gepubliceerd in april 2007. Dat boek omvat het 
dagboek van Jan van Trigt, die als oorlogsvrijwilliger in de periode 1945-1948 betrokken was bij de strijd 
in Nederlands-Indië. 
Jan van Trigt en Eddy Groenhof waren beiden schrijvers bij het 8e bataljon van het Regiment 
Stoottroepen (8 RS); Eddy bij de Stafcompagnie. Ze vertrokken  op 29 november 1945 uit Weert, daarna 
vanuit Engeland met de Alcantara naar Indië. Eerst naar Menado op Celebes (Sulawesi), toen naar Bali 
en in oktober 1946 naar Palembang op Sumatra. Teruggekeerd in Rotterdam met de Indrapoera op 27 
juli 1948. Eddy Groenhof had een fotoalbum, waarin hij vrij nauwkeurig de data, plaatsen en personen 
op de foto’s beschreef. Op de site staan veel foto’s.  Snel zoeken: Groenhof-story introductie en delen 1 
t/m 11. 



                     43 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r.: Hendrik ter Heide, Edo Poel, Otto Boerstra, Eddy Groenhof. 
Foto: 19 december 1945 te Aldershot, Engeland. 

 

 

Werkgroep Energie Collectief Kuinre 
 
Na het vorige Kuunderskwartiertje hebben wij als ECK werkgroep samen met de gemeente 
en Plaatselijk Belang Kuinre, voor de direct omwonenden en de plaatselijk bevolking een 

tweetal informatieavonden georganiseerd. Ook werd duidelijk dat ontwikkelaars een initiatief voor  “zon 
op land”  voor een voorlopige  beoordeling bij de gemeente hadden ingediend. 
Dit zorgde voor veel onrust op social media en protestborden in de Kuinderpolder. Mede onder invloed 
hiervan hebben de ontwikkelaars het plan teruggetrokken. ECK is met de gemeente in gesprek geweest 
met betrekking tot het gemeentelijk beleid “zon op land”, en heeft in een open sessie van gedachte 
gewisseld met de wethouder en de betrokken ambtenaren.  
 
Op de politieke markt (overleg gemeenteraad) werd duidelijk welke vragen en gedachten de 
verschillende politieke partijen hadden. Vervolgens hebben we middels een communiqué geprobeerd de 
partijen van meer informatie te voorzien. De Raad heeft het raadsvoorstel gewijzigd aangenomen op 21 
mei 2019. Er is nu in het gemeentelijk beleid ruimte voor maximaal 406 Terra-Joule (omgerekend 125 
ha. “zon op land”). Naast de wettelijk uitgesloten Natura 2000 en weidevogelgebieden, zijn ook de Eese 
en het Hoge land van Vollenhove vrijgesteld van” zon op land”. Tevens is besloten dat de lusten voor 
100 % toegekend worden aan de directe omgeving en dat de ontheffingen voor 25 jaar worden verleend. 
Onveranderd is de Kuinderpolder als kansrijk gebied bestempeld om de Regionale Energie  Strategie     
(RES) doelen te realiseren, 49% CO2 reductie in 2030! 
 
De gemeenteraad is in de gemeente het hoogste beslissingsbevoegde orgaan die uiteindelijk het beleid 
“zon op land” heeft vastgesteld. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij eckuinderpolder@gmail.com  
 

 

 

 

mailto:eckuinderpolder@gmail.com
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Kerken in Kuinre 
R.K. St. Nicolaaskerk 

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

 
Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond  19.00 uur 
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KL KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
 
Koster 
Fam. Joh. Poepjes 
H. de Cranestraat 80d, 8374 KR KUINRE 
0527-231061 of 
06-53116225 of 06-23815669 
 
Kerkdiensten 
 2 juni Mevr. C. Aalbersberg-van Loon gez. in Blankenham 10.00 uur 
 9 juni Ds. D. Wolse Doopdienst 11.00 uur 
 16 juni De heer K. de Lange  10.00 uur 
 23 juni Ds. J. Vonk Viering Heilig Avondmaal 11.00 uur 
 30 juni Ds. M. Jongsma-Visserman gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
 7 juli Ds. D. Wolse Overstapdienst 9.30 uur 
 14 juli Mevr. H. Kramer-de Jong  10.00 uur 
 21 juli Mevr. B. Groen gez. in Blankenham 10.00 uur 
 28 juli Ds. W. Kok  10.00 uur 
 
 4 augustus De heer J. Smit gez. in Blankenham 10.00 uur 
 11 augustus De heer J. van Riessen  10.00 uur 
 18 augustus De heer J. van Riessen gez. in Blankenham 10.00 uur 
 25 augustus Ds. D. Wolse  10.00 uur 
 
 1 september Ds. E. van Veen gez. in Blankenham 10.00 uur 
 8 september Ds. D. Wolse  11.00 uur 
 
Doopdienst 9 juni 
Op zondag 9 juni wordt de Heilige Doop bediend aan Brecht Mulder, dochter van Jaap en Trienette, 
zusje van Marthe Mulder. In deze dienst wordt medewerking verleend door Gospelkoor Salvation uit 
Lemmer. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Overstapdienst 7 juli 
In de dienst van zondag 7 juli stappen Elise Geerlings en Kim Polderman over van de zondagsschool 
naar de kerkdienst.  Aanvang van de dienst is 9.30 uur. Komt u ook? 
 
 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
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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. 
 
Koffiedrinken voor/na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 16 
juni, 14 juli en 25 augustus 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! 
 
Koffieochtend elke laatste woensdag van de maand 
De koffieochtend komt in de maanden juni, juli en augustus te vervallen. We zijn elke vrijdagmiddag 
open van 14.00 – 16.30 uur. De koffie/thee staat klaar. U bent van harte welkom! 
In september beginnen we weer met de koffieochtenden op de laatste woensdag van de maand. 
 
Monumentendag 14 september 2019 
Ook dit jaar zetten wij de deuren weer open tijdens Open Monumentendag. 
Hielke Schoonewelle, beeldend kunstenaar uit Kuinre, zal een aantal van zijn bronzen beelden 
tentoonstellen. De Historische Vereniging IJsselham is uiteraard aanwezig, waar u terecht kunt met 
historische vragen. Omdat 2019 het jaar van Rembrandt is, gaan we ook daar aandacht aan besteden. 
De Kuunderse Punter, KU11, ligt ook in de Linde. De schippers van de KU11 nemen u graag mee voor 
een vaartochtje door de Linde. De koffie, thee staat klaar. Deze dag staan de deuren open van 10.00 – 
17.00 uur. U bent van harte welkom! De kerken in Blankenham, Nijetrijne en Scherpenzeel zijn ook 
geopend. In Scherpenzeel is een expositie van oude schoolplaten.  
 
Wal & Water 
In Oldemarkt vond op 9 mei jl. de presentatie plaats van de 33e editie van Wal & Water, een prachtig 
fullcolour magazine dat speciaal bedoeld is om de meer dan 500.000 toeristen te verwelkomen die 
jaarlijks in onze regio vakantie vieren. Naast interessante wetenswaardigheden, met extra aandacht voor 
kerkelijke zomeractiviteiten en informatie over kerkdiensten, heeft Wal & Water veel moois te bieden, 
zoals interviews met voorleeskampioen Sarah van Pruissen (uit Berkum) en oud zendingspredikant 
Henk Olde (uit Zwolle). 
Ook dit jaar biedt Wal & Water weer de service: de vakantiepastor. De meeste mensen kennen vast 
deze ervaring wel: je komt tot rust in de vakantie en dan kan het zomaar gebeuren dat je dusdanig aan 
het denken slaat, dat je een luisterend oor nodig hebt. Tijdens dit zomerseizoen zitten er dan ook van 
juni tot en met augustus mensen klaar die gebeld kunnen worden. 
Wal & Water is te verkrijgen in de Protestantse Kerk (in de zomermaanden vrijdagmiddag geopend).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vakantie 
Velen gaan naar verre oorden, samen op de grote weg. 
In een lange, lange file, wat is dat gezellig zeg. 
 
Holland is zo wondermooi, mijn dierbaar stukje grond, 
Waarop ik geboren ben en een zinvol leven vond. 
 
Het is een land met blauwe luchten, waar wolken speels hun wegen gaan. 
Het zachte ruisen van het riet, en akkers vol met goudgeel graan. 
 
Een land met groene weiden, vol met prachtig zwartbont vee. 
Waar de duinen schitteren in de zon, bij het eeuwig ruisen van de zee. 
 
Een land waar weidse heidevelden, bloeien tot de horizon. 
Waar vogels dartelen van vreugde, in de vroege ochtendzon. 
 
Dit land is een geschenk van God, aan ons allen toevertrouwd. 
Waar wij bouwen en bewaren, waarin ik vakantie houd.  
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Kuinderse Activiteitein Stichting 
 

Kuunder Live 

Zondag 30 juni is het weer tijd voor Kuunder Live. Deze gezellige 
muzikale middag begint om 15.00 uur op het Sasplein in Kuinre. Dit jaar 
komt de bekende zangeres en entertainer Esther Algra.  
 
 
 

 
Zij zingt Classic rocking hits uit de  
60-70-80-90 jaren. Voor iedereen 
herkenbare hits en te gek om op te 
dansen.  
 
Met Esther is het gegarandeerd feest! 
Iedereen is welkom, jong en oud.  
 
Tijdens deze middag verrassen wij 
jullie met een hilarisch spel. Voor de 
jeugd is er ook een springkussen en 
een pannakooi.  

 

Fietstocht 

Op zondag 7 juli 2019 wordt weer de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door de KAS. 
De inschrijving en start van de fietstocht zal bij het café “De kleine Burcht” zijn te Kuinre. U kunt zich hier 
inschrijven en starten tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De inschrijfkosten zijn voor volwassenen €4,- en 
kinderen onder de 12 jaar €2,-. 
Onderweg zal er gezorgd worden voor een hapje en drankje en leuk vertier. Na afloop kunt u gezellig na 
zitten bij het café en voor de kleintjes onder ons zal er een leuke springkussen zijn! 

 
 
 
Programma 2019 
 

Dit jaar organiseert de KAS nog de volgende evenementen: 

 

30 juni   → KuunderLive 

7 juli    → Fietstocht 

1 en 2 november → Halloween 

21 december   → Mystieke Kerst 

 

Like onze facebookpagina KAS-Kuinre om op de hoogte te blijven. 
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Nieuws van de brandweer    
 

Zoals in elke editie neem ik jullie nu ook even mee in de activiteiten van Brandweer Kuinre. 

Op 14 februari werden we s ’middags gealarmeerd voor een gaslek aan de Kuinderweg. Twee fietsers 

hadden sterke gaslucht geroken en 112 gebeld. Wij hebben ter plaatse de situatie bekeken en 

overgedragen aan Liander die dezelfde avond nog het gat in de gasleiding gedicht heeft.  

In maart zijn we 2 dagen achter elkaar gealarmeerd voor stormschade: op 9 maart aan de Sleep en op 

10 maart een gevaarlijke boom op het fietspad in het bos. Deze beide klussen waren snel verholpen. 

Op 25 maart ‘s avonds zijn we bij een autobrand aan de Hammerdijk geweest. Door deze brand raakte 

de auto onherstelbaar beschadigd. 

Op 27 maart werden we s ’morgens gealarmeerd voor een ”letsel buiten”. Bij het aanrijden naar de 

kazerne zag ik in de bocht van de Kuinderweg al een auto in de sloot liggen en kon ik de link leggen met 

de tekst op de pager. Binnen 4 minuten zaten er 6 man in de auto en waren we de eerste hulpdienst ter 

plaatse. Wij hebben de zorg voor de inzittenden overgenomen van de omstanders en de inzittenden uit 

de auto gehaald. Na aankomst van de ambulance is de medische zorg door hen voortgezet. De 

opgeroepen traumahelikopter hoefde niet in actie te komen. Helaas had dit ongeval een minder goede 

afloop voor één van de inzittenden. Wij hebben verder nog ondersteunende werkzaamheden verricht. 

Naast het verlenen van hulp bij incidenten hebben we als brandweer ook een voorlichtende taak. Op 11 

maart hebben we in de kazerne bezoek gehad van de peuters uit Kuinre. Zij kwamen de brandweerauto 

bekijken. Na een beetje geaarzel wilden ze toch allemaal even achter het stuur kruipen en zijn er mooie 

foto’s gemaakt. 

Op 14 maart zijn Michelle en ik de hele dag te gast geweest op school in Kuinre. De leerlingen hadden 

vooraf aan de komst van ons al een werkboek doorgenomen, met weetjes en opdrachten in het kader 

van brandveilig leven. Tijdens ons bezoek konden we daar mooi op aansluiten. In alle klassen hebben 

we vragen beantwoord van kinderen, kleding en uitrusting laten zien en een presentatie op de beamer 

gegeven. Natuurlijk kon de brandweerauto niet ontbreken: iedereen kon de TS 1239 op het schoolplein 

van buiten en van binnen bekijken. 

Op tweede paasdag was de brandweer present op de Buitendag in het Kuinderbos. Hier hadden we een 

complete stand ingericht met een sloopauto, brandweerauto en een rookcontainer. In deze 

rookcontainer konden mensen bewust meemaken hoe het is als je huis vol rook staat. De belangstelling 

hiervoor was overweldigend. De bezoekers zijn echt gaan nadenken over wat brand in huis betekent. 

Veel mensen zijn naar huis gegaan met een folder over brandveiligheid in huis. Ook konden we onze 

nieuwe uitrusting op de brandweerauto voor het openknippen van auto’s testen en demonstreren. De 

brandweerauto zelf was ook een attractie op zich. Veel mensen hebben zich voor heel even echt 

brandweerman/vrouw gevoeld. 

Aan het eind van dit stukje wil ik een pluim geven aan onze twee aspiranten die allebei nog voor de 

zomervakantie hun opleiding tot manschap hopen af te 

ronden. De afgelopen 2 ½ jaar zijn zij 1 avond in de week 

naar school geweest, hebben veel opdrachten gedaan en 

trainingen gevolgd. Wij hopen op jullie te kunnen rekenen 

tijdens toekomstige inzetten. 

Marco Westenbrink, namens Brandweer Kuinre.  
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V.C.K.’76 
 
 

 
 

Het bestuur V.C.K`76 

Het volleybalseizoen loopt alweer ten einde, we zijn inmiddels weer volgens goede traditie met de 

gezellige mixtoernooien gestart op maandagavond vanaf 19.30 uur. 

De feestelijke slotavond voor de senioren zal op 3 juni zijn, het belooft weer een hele leuke avond te 

worden waarin men zowel fysiek als mentaal uitgedaagd gaat worden! 

De jeugdleden gaan op zaterdag 1 juni naar Drouwenerzand om het seizoen feestelijk af te sluiten. 

Er is dit seizoen erg goed gepresteerd door de mini’s, de meiden van niveau 2 zijn maar liefst 2 keer 

kampioen geworden! Zij hebben zowel de eerste als tweede helft van het seizoen gewonnen. 

                                  

 

De meiden van niveau 5 zijn de eerste helft als 4e en de tweede helft als 5e geëindigd. 

Overige uitslagen: 

MB1:            9e plaats         Dames 2:   8e plaats 

Dames 4: 11e plaats                                Dames 1:   7e plaats 

Dames 3:    7e plaats                                            Heren:       9e plaats 

 

Belangstellenden zijn altijd van harte welkom om een paar keer kosteloos mee te komen trainen! 

We zijn actief op zoek naar nieuwe jeugdleden met name voor ons meiden B team (13-15 jarigen), 

Ook de mini’s kunnen versterking gebruiken. 

Alle trainers, coaches, scheidsrechters, sponsoren en vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! 
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SPELREGELS: 

JEUGD >> VANAF 10 JAAR   DE REST >> VANAF 1 UUR 
 
IEDEREEN VANAF GROEP 4 T/M 8  ELK TEAM BESTAAT UIT MIN 6  
MAG MEEDOEN. ELK TEAM BESTAAT  SPELERS. TENMINSTE 2 DAMES 
UIT MIN.4 EN MAX. 6 SPELERS.  EN MAX. 3 NEVOBO SPELERS. 
KOSTEN >> € 4,- PER TEAM.   KOSTEN >> € 12,50 PER TEAM 
      ELK TEAM LEVERT EEN TELLER 

 
    

 

HOOFDSPONSOREN 

& 
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Inschrijfformulier junioren Beachvolleybaltoernooi 29 juni 2019 
 

Teamnaam ……………………………………………………… 

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

Adres ……………………………………………………………. 

PC/Plaats …………………………………………………….…. 

Tel. ………………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………... 

Namen Teamleden       Leeftijd 

 

1…………………………………………………………….  ………jaar 

2…………………………………………………………….  ………jaar 

3……………………………………………………………. ………jaar 

4……………………………………………………………. ………jaar 

5……………………………………………………………. ………jaar 

6……………………………………………………………. ………jaar 

 
Opgave vóór 15  juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

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

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

 

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

 
Inschrijfformulier senioren Beachvolleybaltoernooi 29 juni 2019 
 

Teamnaam ……………………………………………………………. 

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

Adres ………………………………………………………… 

PC/Plaats ……………………………………………………. 

Tel. …………………………………………………………… 

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

2……………………………………………………………. 

3……………………………………………………………. 

4……………………………………………………………. 

5……………………………………………………………. 

6……………………………………………………………. 

7……………………………………………………………. 

8……………………………………………………………. 

 
Opgave vóór 15 juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

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

 
Aanmeldingen mét inschrijfgeld inleveren bij:  

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

mailto:jonkers.r@home.nl
mailto:jonkers.r@home.nl
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Toneelvereniging O.K.K. 
 

Zaterdag 23 maart was de jaarlijkse uitvoering van de toneelvereniging O.K.K. in MFA  "de Botter" in  

Kuinre. 

Opgevoerd werd het toneelstuk: De gouden theepot.    

Aaltje Wolderink (Shari Braad) woont samen met haar vader Sicco (Bouwe van Vels) op de boerderij, 

Ora et Labora. Zij worden benaderd door een projectontwikkelaar Bastiaan Wolf (Arnold Pit), die de 

hoeve en de bijbehorende bunders grond wil kopen voor uitbreiding van het dorp en wil er grof geld voor 

geven. Zo wordt Aaltje een hele rijke boerendochter, wat haar de bijnaam “de gouden theepot” geeft.   

De knecht, Hendrik Wassink (Jan Hendriksen), vindt het allemaal maar zozo en vindt dat hij wel een 

goed pensioen heeft verdiend, als al dat geld gebeurd wordt. 

Bastiaan is gecharmeerd van Aaltje en gaat met haar de boerderij rond en wil eigenlijk nog maar één 

ding, boer worden op de hoeve Ora et Labora.  Maar er zijn meer kapers op de kust voor Aaltje, de 

sullige buurjongen Tinus Mellaert (Richard Versluis) die door zijn moeder Koba (Linda Beens)  gepusht 

wordt om  werk te maken van Aaltje, maar hij vindt alles maar gedoe en gedoe. Moeder Koba heeft wel 

oog voor Sicco, net als Geeze Goezegat (Gonnie de Rond) een negotievrouw die de deuren langs gaat 

met een mand vol handel, waaronder de "foezel", een borrel, die Sicco stiekem van haar koopt en 

verstopt in de beddestee.   

Grada Perkaan (Klara Mulder), zuster van Sicco en een echt baaswijf, en haar sullige echtgenoot 

Tjalling Perkaan (Gerard Lageweg) komen op bezoek en proberen dus ook een graantje mee te pikken 

van het vele geld.  Maar Tjalling gaat met Sicco aan de foezel en ontmoet dan Geeze en de buurvrouw 

Koba en dat geeft dan weer doldwaze situaties, waarbij de beddestee veelvuldig gebruikt wordt. 

Dan komt de assistente van de projectontwikkelaar, Chantal Vluggertje (Kelly Lageweg) binnen en is op 

zoek naar Bastiaan, waar ze stiekem verliefd op is, maar of dat wederzijds is, daar komt ze dan wel 

achter. Voor Kelly was dit haar debuut als speelster en ze heeft het uitstekend gedaan. 

Maar dat geldt voor iedereen, het stuk werd 

goed op de planken gezet, dit alles onder 

leiding van de regisseur Bram Lageweg  en 

met hulp van de souffleuse Alie Damhuis.  
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Ingezonden door Marijke Wietsma. 
 
Ik hou van Kuinre 
  
Ik hou van Kuinre waar ‘k wil wonen,  
dorpje aan de Zuiderzee. 
Met je straatje en je toren 
en je pleintje en je steeg. 
Van het taaltje en je luuden 
waarin het kiend, mien ouwe heet. 
Van de klokken en zien luûden  
die mij tied en scheiding geeft. 
 
Ik hou van Kuinre waar ‘k wil wonen, 
dorpje aan de Zuiderzee. 
Van je haven en je water 
van je boeren en je vee 
en je visser en je netten. 
Van je kielen en je pet, 
van je verkeer en je sas 
waar je bomen ziet en gras. 
 
Ik hou van Kuinre waar ‘k wonen wil 
dorpje aan de Zuiderzee. 
Met je stoep en onderdeuren. 
Van je wapen en je vlag 
waarop zwaan en klaver geuren 
En sterren plaats op gaf. 
Al werd je niet tot stad geweid, 
toch noemen ze je een Heerlijkheid. 
 
 Ik hou van Kuinre waar ‘k wil wonen 
dorpje aan de Zuiderzee. 
Waar eertijds trotse burchten 
schuilplaats aan een ridder bood. 
Tot hij door de Graaf van Holland 
in de strijd hier vond zijn dood. 
Maar veel wat er heeft bestaan 
Is door een vloed ten ondergaan. 
 
Ik hou van Kuinre waar ‘k wil wonen 
dorpje aan de Zuiderzee. 
Waar de Spaanse en de Staatse troepen 
streden voor je wel en wee. 
Maar de allergrootste strijd was 
voor jou de stormen en de zee.                            Gezicht op Kuinre, uit het archief van Karst Mulder 
 
En door de kolken wordt verteld 
van rampen door natuurgeweld. 
 
Ik hou van Kuinre waar  ‘k wil wonen 
Al is ’t niet meer zoals het was. 
Al is de zee in ’t land ontgonnen 
Toch denk ik graag aan wat eens was. 
Toen nog Tjonger en de Linde 
je handel en je scheepvaart zag. 
en je schepen uit je haven 
Het riet en turf naar Holland bracht. 
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Puzzel  
 

Lekker op vakantie! 
 

P T Z W E M B R O E K L I M A K E U P S 

B A D L A K E N P S E J K E O D K A Z T 

D N S A N G R I A I E N A U O D R O O R 

N D T P K U M Z W E M B A D O A N E N A 

A E E Z O B M A K R M E D I C IJ N E N S 

R N Z E F O A Z O A P Z A E U X S J E R 

T B L N F D R O P D T A T I E N R T B E 

S O O P E Y E T R E N A D E N J E R R P 

L R S E R L C H C N M A N R S E P O I P 

E S A T K O H A T O O B A D F R P O L I 

Z T R W A T A N L S N E C O P U I P A L 

E E A F T I U D N A R T S O J A L I N F 

I L P A R O S B A L F V R J C G S F T M 

K D L E G N S A R S D D E O H K H T K E 

B S F U T V E G I U T G E I L V T V A W 

C O G T A I E A G H A N D D O E K A R Z 

B I K I N I W G D U I K B R I L Z O I N 

B O E G E J K E O B L E Z Z U P B E R L 

V U Y E M E R C D N A R B E N N O Z G R 

C R E M E S P O E L I N G I K H T G E R 

                    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, 
onder naar boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor  
15 september 2019. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Larissa Timmerman  
 

      

De oplossing was: waterongeval 
 

      

       
       
       
       
       
       
 



                     55 
 

 


