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-   Werken is Superrr!!! 

-   Nieuwe dijkderby in ontwikkeling??   

-   Wroetend naar de toonbank 
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- Costa del Kuinre 
- De Kuunder op snelheid 
- Strijden om de bal 

  

Foto: Harco van der Werf 



                     1 
 

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

We kunnen terugkijken op een zomer die we wat temperatuur betreft niet snel zullen vergeten. Alle 
warmterecords werden verbroken. Waar normaal allerlei activiteiten zijn, we geluiden horen van 
spelende kinderen, barbecuegeuren ruiken, mensen die tuinieren, wandelen of fietsen, daar was het stil 
met de tropische dagen!  Het was er té warm voor. Men paste het tempo aan. Dat is wel bijzonder in de 
vakantietijd. Men zocht overal verkoeling. Verfrissing zocht de jeugd in de vijver. Wat is het toch mooi 
voor de kinderen dat ze een prachtige plek hebben om te spelen en te zwemmen. En dat zo dicht bij 
huis. Regelmatig zag men de jeugd deze zomer spetteren en schateren van plezier.   
 

Gelukkig kwam er op tijd verkoeling en regen. Voor mens, dier, tuin en gewassen op het land was dit 
zeer wenselijk. We hebben deze zomer veel recreanten gezien in Kuinre. Veel vissers die een hengeltje 
uitgooien op de vele mooie plekjes aan het water, passanten die even een lekker broodje bij de Superr 
kwamen halen. Bootjes, wandelaars en vooral veel fietsers. Sportieve racers, snelle fietsen met 
ondersteuning maar ook opvallend veel vouwfietsers. Vouwfietsen zijn handig om mee te nemen op de 
boot. En dan is toch fijn dat men even de boot kan verlaten om hier de mooie omgeving te verkennen.  
 

Inmiddels zijn de scholen al weer enige tijd begonnen. Dat betekent ook dat de sportverenigingen alweer 
aan de training zijn begonnen want de competities zijn weer gestart. Verenigingen hebben hun 
programma’s klaar en menig eerste vergadering staat alweer gepland.  
 

We pakken de draad weer op en hopen dit seizoen op een rijk verenigingsleven, een sportieve 
competitie en voor de scholen een leerzaam jaar.  
 

We wensen u veel leesplezier.  
 

  

              

De jachthaven van Kuinre zomer 2019 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

September  

04-09-2019 Begin seizoen Klaverjassen bij jeugdhonk, aanvang 19.30 uur 

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

07-09-2019 Oud papier 

07+08-09-2019 Grasbaanraces 

19-09-2019 Vrouwen van Kuinre: lezing over Kilimanjaro 

21-09-2019 Seniorenvissen inschrijving 13.30 uur 

  

  

Oktober  

1-10/31-12-2019 Zandsculpturenroute 

01-10-2019 Vrouwen van Kuinre: jaarlijks reisje 

02-10-2019 Start seizoen koersbal 14.00 uur 

03-10-2019 Jaarvergadering OKK, aanvang 20.00 uur De Botter 

09-10-2019 Start seizoen Soos 14.00 uur 

09-10-2019 Kaartverkoop Halloweentocht, 19.00 uur restaurant “De Wipkip”  

12-10-2019 Kachelhoutdag 

16-10-2019 Herfstdoedag Vrouwen van Kuinre 

17-10-2019 Gezellige avond Vrouwen van Kuinre 

  

November  

01-02/11-2019 Halloweentocht KAS vanaf 19.00 uur 

02-11-2019 Oud papier 

07-11-2019 Najaarsvergadering PBK 20.00 uur De Botter 

08-11-2019 Gezamenlijk eten Stichting Ouderen Kuinre en Blankenham 

09-11-2019     Ladiesnight in De Botter 17.00 uur – 22.30 uur 

14-11-2019 Vrouwen van Kuinre gezellige avond door eendagsbestuur 

   16-11-2019 Intocht Sinterklaas 

    

December  

07-12-2019 Kerstbomenverkoop in Kuinderbos 

20-12-2019 Kerstavond Stichting Ouderen Kuinre en Blankenham 

21-12-2019     Mystieke Kerst 

  
 
Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer noodgevallen  112             Politie (0900) 88 44   
Ambulance  (038) 46 84 500              Brandweer  (055) 50 53 322   
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81                 Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112 
Dierenambulance (0522) 25 56 43             Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650 
 
Openingstijden bibliotheek  
Dinsdag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. 
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   Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 

   
 
 
 

 
Jeu de boules 
Sinds kort staat er behalve een telbord nu ook een bankje bij de jeu de boules baan naast het dorpshuis. 
Ons is bekend dat er op maandagmiddag altijd een groep enthousiaste mensen gebruik maakt van de 
jeu de boules gelegenheid. In het dorpshuis is nadere informatie te krijgen. De jeu de boulesbaan is vrij 
toegankelijk voor iedereen die zin heeft om een balletje te gooien. Als u het gewoon eerst eens wilt 
proberen of het u wat lijkt: Jurgen, beheerder van het dorpshuis, heeft een set ballen die gebruikt mag 
worden. 
 
Groot onderhoud N351 
In de vorige editie van het ‘Kuunders Kwartiertje’ heeft u kunnen lezen dat wij in gesprek zouden gaan 
met de provincie Overijssel over de plannen wat betreft het groot onderhoud aan de N351. Deze 
gesprekken hebben wij inmiddels gehad, vlak voor de vakantieperiode was het laatste contact. Na de 
vakantieperiode zal de provincie Overijssel met een voorstel komen, deze zal ook gedeeld worden met 
het dorp. Tot die tijd is het ook voor Plaatselijk Belang Kuinre een vraag hoe de plannen er precies uit 
gaan zien. Zodra wij meer weten brengen wij u hierover op de hoogte. 
 
Nieuwbouw Kuinderdiep 
Zoals u ook in de het vorige ‘Kuunders Kwartiertje’ had kunnen lezen proberen wij als Plaatselijk Belang 
in beeld te krijgen hoeveel animo er is voor wonen op het Kuinderdiep. De onderstaande oproep heeft 
ook in de vorige editie van het ‘Kuunders kwartiertje’ gestaan. Ook hebben zich er al een aantal 
geïnteresseerden gemeld. Desondanks willen wij nogmaals de onderstaande oproep plaatsen. 
Er wordt al jaren gesproken over 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. 
 
Kuinre samen duurzamer maken 
Wil je ook je huis (beter) isoleren of zonnepanelen op je dak? Dan gaat dat 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  

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Belangrijke redenen om voor glasvezel te kiezen  

 

Ambassadeurs uit Kuinre aan het woord. 
Jurgen Koster, Rolf van de Weerdhof en Bram Lageweg hoorden begin juli tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst in de Botter het verhaal aan van Glasvezel buitenaf. Ze werden enthousiast en 
besloten om ambassadeur te worden voor de kern Kuinre en Blankenham. Ambassadeurs zijn inwoners 
die het belangrijk vinden dat er glasvezel komt en zich daar graag voor willen inzetten.  
 

Nu is de kans! 
“Wij vinden het van het grootste belang dat glasvezelnet in Kuinre wordt aangelegd en willen hier als 
vrijwilliger graag tijd in steken. Nu is er namelijk een unieke kans om hier een glasvezelnet te realiseren 
en zelfs een gratis aansluiting te krijgen!” aldus Bram.  
 
Rolf gaat verder: “Als we het nu niet doen dan is de kans verkeken om in de directe toekomst een 
glasvezelnet aangelegd te krijgen. Grote partijen als KPN laten dorpen van deze omvang namelijk vaak 
links liggen. Dus als we nu die 40% niet halen, dan kan het nog wel eens heel lang duren.” 
 
Toekomstvast netwerk voor hetzelfde geld 
Jurgen Koster werkt in de Botter en vindt het zowel voor het dorpshuis als voor de hele gemeenschap 
belangrijk om mee te gaan met de tijd. “Als we geen glasvezelnet hebben, dan lopen we in de zeer 
nabije toekomst achter met de ontwikkelingen van het internet.  
Want niet alleen voor onze jeugd maar ook voor de ouderen zal een goede verbinding een noodzaak 
zijn.” Daarnaast geeft Jurgen aan dat een glasvezelaansluiting beslist niet duurder is dan de huidige 
aanbieders. “Maar dan heb je wel een snel en betrouwbare verbinding!” 
 
Hulp & advies 
Jurgen, Rolf en Bram zijn als ambassadeur altijd aanspreekbaar en bereid te helpen bij het maken van 
keuze.  
 
Daarnaast organiseren ze drie aanmeldbijeenkomsten de komende tijd:  
De Botter Kuinre     Dinsdag  10 september om 19:30 uur    
     Zaterdag  14 september om 10:00 uur 
De Skulpe Blankenham  Dinsdag  17 september om 19:30 uur 
 
Hier kan men binnenlopen voor informatie en advies en direct een abonnement afsluiten. Ambassadeurs 
en specialisten van lokale IT- en elektronicazaken zijn aanwezig en helpen graag. 
 
Dit zijn de aanmeldmomenten in Kuinre en Blankenham. In de hele regio worden aanmeldmomenten 
georganiseerd, daar mag en kan men ook gewoon naar toe.  
zelf online regelen kan natuurlijk ook.  
 
Zie voor plaatsen en data van de aanmeldmomenten elders: 
de website www.steenwijkerland.glasvezelbuitenaf.nl  
  

 

 

 

http://www.steenwijkerland.glasvezelbuitenaf.nl/
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Hej’t ok leezn 
 

Meenznkiender eevmpies noadenkng 

-’t Geluk sluut gien deure oft eupent weer ’n andere 
-Aleen hij is gelukeg, die ’t geluk niet an geluk te dankng het 

-’t Geluk legt in de smaak en niet in de dingn zelef 
-Gien beje maakt hooneng zonder bloempien 

-Wat niet goet veur de korf is, is niet goet veur de beje 
-De liefde leert zelefs eezels daansn 

-Wie niet liegt leeft as ’n beest 
-Ome waker te blievm kan de herder zien skoapm teln 

-Doe ok es ’n dojt int zakjen, vang ’n kangeroe 
-Aleman moet op zien ejgng meniere van ’n kate howm 

-Op ’n stile zee kan aleman stuurman weezn 
-Pieraat speuln is plesanter dan bij de meriene goan 

-Wat zow jie mitneemm noar ’n onbewoont ejlant; ’n boot 
-Leen aleen die boekn uut, die je toch niet truge hoevm te hebm 

-Teeleviesie is de vejant van ’t leezn 
-Jie kunn beeter leezn dan preezn worn 

-Elk boek is oorspronkelek ’n proatjen van man tot man 
-De grejns van zien denkng is de wite rant van zien krante 

-Jie moetn ok niet geloovm wat de krantn niet skrievm 
-Wie op zien toonn stoat, zal niet lang ooverende blievm 

-Aj niet vlug kunn loopm, prebeer dan vlug te denkng 
-’n Lujaart zow zienn beenn breekng ome gien tweeje moal te moetn goan 

-Vebeeter de weerlt, loop noar de moane 
-Zeg noojt dat ’t mar jow meeneng is, jie hebm gien ander 

 
Akermanechien 

 
 

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

 
RABO Club Support Kuinre 
 

Ieder jaar investeert de Rabobank door middel van RABO CLUBSupport een deel van haar winst aan 
lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Zodat ze kunnen doen wat ze nu al doen, onze wereld, buurt , 
beter maken. Dit jaar is er €125.000 beschikbaar. Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 11 
oktober 2019. Dit jaar doen uit Kuinre SKIP mee en de Dierenambulance via Astrid Versluis. 
 
Stichting SKIP is opgericht in 1989 nadat Kuinre een open vaarverbinding kreeg door de Linde en de 
Tjonger met elkaar te verbinden. De doelstelling van de Stichting is om Kuinre te promoten. Skip heeft 
de mogelijkheid gehad om  de enig overgebleven “Kuunderpunter” te kopen en te restaureren. Door te 
varen met gasten wordt Kuinre en omgeving gepromoot.  
 
Astrid is vrijwilliger bij Stichting Dierenambulance Meppel-Steenwijk e.o. daar valt Kuinre ook onder. Ze 
zorgen voor gewonde, zieke en gevonden dieren. Is een dier aangereden, verwaarloosd, in beslag 
genomen of ziek aangetroffen? Wij schieten te hulp! Het werk beperkt zich niet tot honden en katten. We 
worden ook gebeld als men word verrast door bijvoorbeeld een slang, ree, vleermuis of eekhoorn. 
Kortom een dier in nood. Na een telefoontje van u of iemand anders komen wij te hulp.  
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Ingezonden door Marijke Wietsma 
 
Ik zing van Kuinre 
 
Ik wil zingen van Kuinre 
in het Overijsselse land. 
Waar het Tjonger en de Linde 
stroomden tussen riet en land. 
 
Ja, ik wil zingen van ons dorpje. 
Van dit dorpje oud en klein. 
Met zijn straatje en zijn toren 
en z’n stegen, bos en plein. 
 
Ja, ik wil zingen van ons dorpje. 
Al is dan ook nog oud. 
‘k Zing van heden en verleden 
‘k zing waarom ik van je houd. 
 
Ja, ik wil zingen van je Kuindertaaltje. 
Met jim geitjes en jim peerd. 
Waar in het schaap staat aan de stikke 
en moeder nog het brukjen smeerd. 
 
Ja, dat taaltje van je luuden. 
dat hoort aan de Kuunder thûs. 
Want doar hij de gaanke en de stege 
de kerke en schoele en ok ons hûs. 
 
‘k Zag hier nog het wasrek op de stoepe 
vol met baaien ondergoed. 
‘k Zag nog ’t met zaand gedweilde straatje.  
Ja, in je luudendorpje is goed. 
 
Zag nog die boerewagens 
‘k hoorde ’t hoefgeklap van paard. 
‘k Hoorde ’t lawaai van emmers, zeef en 
kan 
door de nog stille ochtendstraat. 
 
Ja, ‘k wil ook zingen van de die klokken. 
Luusteren naar zien luuden en zien taal. 
Die ons tied en leed vertelde 
en ons nog roept noar kerkezaal. 
 
Ja, het luuden van die klokke 
moge een ieder thuus verstaan. 
Als we jou hier zouden missen 
zou een brok historie gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja, zolang die klokke hier zal luuden. 
Over Broek en Polderland. 
Zingen we om te beduuden 
met dit dorpje bin wie verwant. 
 
Ja, ok al moeten we naar elders goan. 
De Kuunder blieft voor ons bestoan. 
We zingen dan “we bin van hûs” 
want de Kuunder blieft mien thûs. 
 
Maar een ding zouden we willen vroagen, 
we zingen het niet het is een vroag. 
Doe die dam hier weer ût water. 
Herstel die fout voor nu en later. 
 
Geef toerisme hier een kans 
Maakt dat de schipper weer kan varen 
Lang en door dit mooie land. 
Benut ’t tocht voor de recreatie. 
Hier samen bos en waterstand. 
 
 
 
Geschreven door Abele Wietsma (1912-1989) 

 
 
 
 
 
 
Foto uit de collectie van Karst Mulder 
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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. Voor veel kampeerders is 
natuurkampeerterrein de Veenkuil, klein Zweden van de polder. 
 

RINGSLANGEN IN HET KUINDERBOS 

Bij Staatsbosbeheer zijn veel vrijwilligers actief, als sinds 2001 worden er jaarlijks broeihopen gemaakt in 
het Kuinderbos. Broeihopen bestaan uit oud gras dat al enigszins begint te composteren gemengd met 
dunne en dikke takken, de ideale plek om ringslangeieren uitgebroed te krijgen. In het begin zaten de 
ringslangen vooral rondom de "oude vuilnisbelt" maar gedurende de jaren verstreken zitten ze nu door 
het gehele Kuinderbos, maar ook in de wijde omgeving. Jaarlijks worden er ca. 12 broeihopen gemaakt 
die vorig jaar goed waren voor ruim 3000 eieren waar jonge dieren uit kropen. Het blijkt dat de slangen 
hun eieren niet alleen leggen in broeihopen maar ook in composthopen bij woningen.  
 
De ringslang is herkenbaar aan een gele ring net achter zijn kop. Voor alle duidelijkheid ringslangen zijn 
niet giftig. Hij wordt ook wel waterslang genoemd omdat hij vaak in de buurt van water te vinden is. Ze 
houden een heuse winterslaap en eten ruim 10 prooien per jaar die ze millimeter voor millimeter levend 
inslikken en verteren. De spieren in zijn kaken rekken dan uit en zo kan hij een volwassen kikker 
inslikken. De beste tijd om slangen te zien is maart als ze net uit hun winterslaap komen, dan liggen ze 
op zanderige plekjes in de zon en zijn relatief traag. Hoe warmer het wordt hoe sneller ze worden. Als de 
vegetatie groeit zullen ze zich altijd verstoppen. 
 
Ze proeven met hun tong geuren van rottingsprocessen waar ze hun eieren kunnen leggen, bij 
rottingsprocessen komt altijd warmte vrij,  maar ook "proeven" ze aan de lucht als er een prooi te 
verschalken valt. 
 
Langs de wegen in het Kuinderbos staan vanaf het voorjaar tot in de herfst borden "let op zonnende 
slangen" omdat het asfalt door zonneschijn opwarmt blijven slangen er graag stil op liggen om die 
warmte te absorberen. Zo komen er ca. 300 dieren aan hun einde onder de wielen van auto's. Met 
speciale raster en tunnels onder wegen proberen we het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te 
beperken. Meten is weten en vele vrijwilligers zijn hierbij actief. Uiteraard zijn de tunnels niet alleen voor 
ringslangen maar gaan er ook padden, kikkers, salamanders en andere kleine zoogdieren onderdoor. 
 
Over vrijwilligers gesproken we zoeken nog een assistent werkmeester voor 1-2 dagen per week bij een 
project waarbij mensen met een taakstraf werkzaamheden uitvoeren in de natuur. Interesse? Mail de 
boswachter op h.bergman@staatsbosbeheer.nl hij geeft u graag nadere informatie. 
 
ACTIVITEITEN AGENDA 
1 oktober tot 31 december   Zandsculpturenroute  
12 oktober     Kachelhoutdag        Info: www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
7 december     Kerstbomenverkoop 
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Peuteropvang Tweeplus 
Vijverpark 89 
8374 KG Kuinre 
Tel: 06-30307109 

 

  
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/of op de dinsdagmorgen. 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 op de maandag- 
en vrijdagmorgen. Op de dinsdagmorgen uit maximaal 8 peuters met één vaste pedagogische 
medewerker. 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. 
 

Een aantal peuters hebben op 24 mei, de slotavond van de 
avondvierdaagse, de laatste anderhalve kilometer meegelopen. Gezellig 
achter ’t muziekkorps en de fietsende clowns aan.  De peuters hebben 
samen met enthousiaste ouders, wel of niet met bolderkar en de juffen 
meegelopen tot aan het eind. Ze hebben een welverdiende medaille 
gekregen en een lekker ijsje van de organisatie samen met een oorkonde. 
Dat hadden deze top kanjers wel verdiend!  
 
 
 
 
 
 
De laatste speeldag voor de zomervakantie stond er op het speelplein voor ons een springkussen klaar. 
Top, wat een feest!! Moe, maar zeker voldaan zijn we aan de zomervakantie begonnen. 

Eén peuter, juf Sandra en juf Menke hebben deze laatste speeldag 
afscheid genomen van de speelzaal. Twee weken eerder hadden we 
al afscheid genomen van onze stagiaire juf Jarina. 
 
We zijn maandag 26 augustus weer van start gegaan.  
De dinsdagmiddag is verschoven naar de dinsdagmorgen. De tijden 
zijn deze morgen gelijk aan de maandag- en de vrijdagmorgen . 
Brengen tussen 8.30u – 8.45u en ophalen om 12.05u. 
 
Wanneer u eens een kijkje wil komen nemen bij ons op de 
peuteropvang, dan bent u samen met uw peuter van harte 
welkom. U kunt ons vinden in de basisschool. 
 
 

 

 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre 
 
 

 
!!!!!!!!!                             Zeer dringend gezocht                      !!!!!!!!! 

er wordt gevreesd voor het voortbestaan van de vereniging 
 
Voor  het voortbestaan van onze majorettegroep zijn wij zeer dringend 
op zoek naar meisjes die graag bij onze majorettes willen. 
Momenteel hebben wij nog vijf majorettes, wat erg moeilijk wordt voor ons om nog 
optredens te verzorgen. 
Dus meisjes vanaf zes jaar die het leuk vinden om te dansen, van muziek houden, en het leuk lijkt om 
met een baton (majorettestok) of pompons mooie shows te geven, kom dan eens kijken op een 
woensdag vanaf 18.00 uur in de sporthal van MFA de Botter. 
De lessen duren een uur. De contributie is € 5,-- per maand. 
 
Maar……………………….ook voor de drumband wordt het elk jaar lastiger om lopend onze optredens te 
verzorgen. Momenteel hebben we acht spelende muzikanten voor op straat. Dit is echt te weinig. Er mag 
niemand afhaken voor een optreden. Mocht je ons gezellige muzikale team willen versterken, je bent 
van harte welkom op woensdagavond vanaf 20.00 uur in MFA de Botter. 
 
In maart houden we onze jaarlijkse uitvoering. Op deze avond laten de majorettes shows zien met 
verschillende attributen. De drumband laat dan ook verschillende muziekstijlen horen. 
Samen met de drumband verzorgen de majorettes optredens in o.a. Kuinre, Scherpenzeel, Vledder, 
Lemmer, Steenwijk. Maar soms ook op een open dag bij bijvoorbeeld een zorgboerderij.  
 
Voor informatie kun je bellen naar Jeannet Meijer 06-46156947 

Met een muzikale groet van de Zomabe’s 

Rolstoelbus voor Matthijs 
 
Matthijs is geboren op 22 april 1996 met de spierziekte Limb Girdle, een progressieve spierziekte, 
waardoor de kracht in de spieren van de schouders, heup en benen 
afneemt, maar nu blijkt ook dat in het hart en longen de spierkracht 
afneemt met kleine stapjes, maar gelukkig is daar uit voorzorg medicatie 
voor gegeven. Matthijs woont in Marknesse . Hij is volledig afhankelijk 
van een elektrische rolstoel. Hij heeft een bruikleen rolstoelbus van het 
UWV maar die is alleen voor de rit naar school en er mag privé maar 
2000 kilometer per jaar mee gereden worden. Bovendien kan er maar 1 
passagier mee. Graag willen ze als gezin toch nog ergens naartoe. 
Matthijs houdt van taptoes, concerten en voetbalwedstrijden. En ze 
moeten met hem naar de fysio, de tandarts, het UMCG en het 
revalidatiecentrum. Om dat samen als familie te doen is erg belangrijk. 
Ze  sparen kroonkurken (bierdoppen), blikjes en oud ijzer  Het kan bij 
Astrid Versluis Vijverpark 30 worden ingeleverd of de ouders van Matthijs  
komen het ophalen. Familie Westerweele Zuideinde 2 Marknesse 0527 
204136 
 
Kom op inwoners van de Kuunder, de rolstoelbus voor Sven uit 
IJsselmuiden is er ook gekomen dus dit moet ook lukken! 
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Werk in uitvoering .....     
 

 
 

 

De gebroeders Han en Wietze van Wegen. Beiden zijn opgegroeid op deze plek, in het gezin van hun 
ouders Nico en Hennie en de vier zonen. Beide ondernemers wonen op het park in de oorspronkelijke 
boerderij. Han woont boven op de verbouwde zolder en in het woonhuis woont Wietze samen met 
partner Nikkie en beide dochters van 3 en 1 jaar, zij verwachten hun derde kindje.  
 
Deze plaats heeft een rijke historie en is nogal veranderd door de jaren heen. In 1952 zijn hun 
grootouders, na pionier in de NOP te zijn geweest, op deze boerderij begonnen met een agrarisch 
gemengd bedrijf. Nico en Hennie, ouders van Han en Wietze, hebben zich aanvankelijk meer tot de 
melkveesector gericht en destijds een ligboxstal gebouwd. Na verloop van tijd zijn zij de melk van eigen 
bedrijf gaan verkazen. Eerst op de boerderij in Bant en enige tijd later in Dwarsgracht, bij Giethoorn. 
Diverse soorten boerenkaas werd er geproduceerd en aan huis verkocht. Dwarsgracht is toeristisch 
gelegen en zo werd via de kaasboerderij kennisgemaakt met de recreatie. De recreatiesector trok Nico 
en Hennie wel. Zij wilden dit wel combineren met hun bedrijf. In 1994 werd begonnen met de bouw van 
de eerste vakantiewoningen op het erf. De vakantiewoningen bleken een succes, de gasten verbleven er 
graag. De zuivel- en agrarische tak werd afgebouwd en de familie van Wegen is verder gegaan in de 
recreatieve sector. Er werden meer vakantiehuisjes gebouwd en voormalige bedrijfsgebouwen zoals, 
een loods, stallen en  mestsilo werden verbouwd tot multifunctionele en gezellige ruimtes waar heel 
geschikt een feest, verjaardag of andere bijeenkomsten gehouden kan worden. Nico en Hennie zijn 
verhuisd naar Scherpenzeel en beheren daar een groepsaccommodatie annex camping “de Landerij”. 
 
Van lieverlee is het park steeds uitgebreid. Na jarenlange samenwerking hebben Han en Wietze in 2016 
het bedrijf overgenomen. Het huidig vakantiepark is heel divers. Men kan er verblijven in 3 types huisjes, 
van eenvoudige tot luxe vakantiewoningen met meer comfort. Ook zijn er 4 glamping tenten, dit zijn 
degelijke ingerichte tenten, met sanitair, keuken en slaap- en zitkamer. In deze glamping tenten kan men 
“luxe” kamperen. Alle huisjes hebben hun eigen terras. Het park is ruim en overzichtelijk opgezet, met  
verschillende waterpartijen, beplanting, open velden en speelweides. De huisjes zijn goed bereikbaar 
met verharde betonpaden. Kinderen kunnen zich prima buiten vermaken door rondjes te skeeleren, 
skelteren, fietsen, bootje varen, vlotje bouwen enz.  Door de vele groene weides leent het park zich goed 
voor sport en spel.  
 

Vrijwel het hele jaar door zijn er 
gasten aanwezig. In de vakanties 
met name gezinnen met kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Kenmerkend 
is dat  in de zomervakantie de 
gasten uit het gehele land en 
buitenland komen. Buiten de 
vakanties om zijn het vaak grotere 
gezelschappen die verblijven op het 
park in één van de 
groepsaccommodaties.   
 
Families, vrienden, maar ook 
teambuilding uitjes en 
bedrijfstrainingen vinden hier een 
uitstekende gelegenheid om te 
verblijven. De gasten kunnen 
gebruik maken van de ontbijtservice 

en van de horeca van het park. Vakantiepark Eigen Wijze heeft een kok die de catering voor de gasten 
kan verzorgen. Men kan er terecht voor diverse maaltijden, barbecue of buffet. Tevens beschikt het park 
over een representatieve receptie. Han en Wietze zijn (bijna) altijd bereikbaar om de gasten te woord te  
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staan en van dienst te zijn. Tevens beschikt de receptie over diverse informatie over uitstapjes en 
activiteiten in de regio. Han en Wietze werken veel samen met bedrijven en leveranciers uit regio.   
Vakantiepark Eigen Wijze biedt ook uitstekende gelegenheid om een complete bruiloft te vieren.  Het is 
een officiële trouwlocatie. Het bruidspaar kan er op het terrein elkaar het ja-woord geven en het feest 
naar wens vieren op het park. De bruiloft kan gevierd worden in één van de feestzalen, maar als de 
weersomstandigheden het toelaten is in de openlucht ook van alles mogelijk. Tegenwoordig wil men een 
bruiloft vieren in een festival sfeer. Ook daar bieden Han en Wietze allerlei mogelijkheden voor.  
Zij willen in van alles mee denken en kunnen zorgen voor muziek, de inrichting van de ruimtes en de 
catering. Het park heeft een professionele keuken, foodtrucks en een eigen kok. Er zijn diverse 
arrangementen om het feest te doen slagen. Naast de arrangementen kunnen individuele wensen 
worden vervuld. Uiteraard biedt het park ook overnachtingsmogelijkheden voor het bruidspaar en de 
gasten. Er is van alles mogelijk om er een onvergetelijke dag van te maken door tot in de puntjes en 
naar wens de bruiloft te verzorgen. 
 
Naast allerlei feesten, worden er op het park ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Nieuw is het 
“Luier Festival”. Een feestelijke, informatieve  bijeenkomst in een ongedwongen sfeer voor aanstaande 
en jonge ouders en kinderen tot 12 jaar. Het “Luierfestival” wordt georganiseerd met diverse bedrijven en 
organisaties die verwant en betrokken zijn bij kraamzorg en het opgroeiende kind. Twee jaar geleden 
werd dit feest voor het eerst gegeven t.g.v. het 25 jarig jubileum van Kraamzorg Monique Boer. Dit werd 
een groot succes en er was veel belangstelling. Naast allerlei informatie zijn er volop diverse activiteiten 
om de jongste bezoekertjes een middag te vermaken. Na het succes van 2018 is in juli jl. het 
“Luierfestival” weer georganiseerd en werd wederom positief en enthousiast ervaren.  
 
Sinds 2013 is er het NOPPOP festival, dit wordt georganiseerd door “De jongens van de nacht” uit Bant. 
Van deze jongeren groep uit Bant maken Han en Wietze deel uit. Nadat deze groep een keer met Oud 
en Nieuw een feestje hadden georganiseerd in Bant, leek  het hen wel mooi om nog eens een gezellig 
feest te organiseren. Dit werd het zomerse festival NOPPOP op het terrein van Eigen Wijze. Er werden 
optredens gegeven door regionale bandjes, artiesten met name uit de Noordoostpolder. Dit festival bleek 
enorm aan te slaan en wordt nu jaarlijks georganiseerd. Nog steeds krijgen locale bands en artiesten 
een podium, maar zijn er nu optredens uit heel Nederland. Dit jaar werd het NOPPOP een tweedaags 
festival. Uiteraard voor de overnachtende 
festivalgasten een hele geschikte plek. 
 
Komend jaar viert vakantiepark Eigen 
Wijze hun 25 jarig jubileum en ter 
gelegenheid daarvan zijn Han en Wietze 
voornemens om  een winterfestival te 
organiseren.  
Voor meer informatie van Vakantiepark 
Eigen Wijze kunt u vinden op 
www.vakantieparkeigenwijze.nl  
 
 

 

 

 

 
In de nacht van 19 op 20 augustus heeft helaas een grote brand het park getroffen. Daarbij is een 
schuur met de twee feestzalen verloren gegaan. Momenteel wordt er gekeken naar een oplossing op de 
korte termijn om alle feesten en partijen gewoon door te kunnen laten gaan en dat lijkt goed te komen. 
Han en Wietze zijn positief gestemd dat er in de toekomst weer twee mooie feestzalen zullen komen.  
 

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

 
 

http://www.vakantieparkeigenwijze.nl/
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Oud krantenartikel van zolder.........1979 
 

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

Skûtsjesilen 

Het Skûtsjesilen was in Friesland in volle gang. Magistrale schepen, liefdevol onderhouden en met een 
rijke historie. Gebouwd tot de jaren ’30 van de vorige eeuw. Oorspronkelijk een werkpaard en tot op de 
dag van vandaag een indrukwekkend vaartuig. Op een meer bescheiden schaal stellen we u voor aan 
de KU11. Ook als werkvaartuig gebouwd voor het vissen aan lager wal op de voormalige Zuiderzee en 
deel uitmakend van de vissersvloot van Kuinre. De KU11 is ruim 107 jaar oud en verkeert net als de 
Skûtsjes in prima staat van onderhoud. Stichting Kuinre in Promotie beheert dit varende monument(je). 
Komende week zullen een paar gelukkigen het Skûtsjesilen vanaf de KU11 weer van dichtbij kunnen 
beleven. Een unieke ervaring temeer omdat de KU11 de laatste originele Zuiderzeepunter is. U kunt ook 
komen genieten van de KU11. Elke zaterdagmiddag om 13:30 uur vertrekt zij voor een rondvaart vanaf 
het bezoekerscentrum van  Staatsbosbeheer in Ossenzijl. Voor 8.50 euro per persoon vaart u samen 
met een gids en een schipper door de prachtige natuur van de Kop van Overijssel.  
Opgave kan via 06-23688813. 
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Op z’n Kuunders 
 
Jeu de boules 
 
Tussen de buien door werd er op donderdag 11 juli ’s middags op de jeu-de-boules baan naast “de 
Botter” gejeu-de-bould. Wat begon met een partijtje 3 tegen 3, waarbij er gestreden werd tussen de 
aanwezige mannen en vrouwen, werd al snel een grotere partij door de toestroom van meerdere 
boulers. Terwijl de eerste regendruppen weer begonnen te vallen, waren het de mannen die uiteindelijk 
aan het langste eind trokken. Hierna werd het partijtje afgesloten met een kop koffie in “de Botter”. 
Tijdens deze kop koffie bleek dat iedereen het erg leuk vond en dit zeker vaker zou willen doen. Om 
deze reden hebben de boulers gezamenlijk afgesproken voortaan iedere maandagmiddag om 14.00 uur 
met elkaar te jeu-de-boulen. 
 
Jeu de boules iets voor u? 
Zoals hierboven vermeld, spreken de boulers voortaan af op maandagmiddag om 14.00 uur om 
gezamenlijk een partijtje te spelen. Bent u benieuwd of dit een sport voor u is? Kom dan gezellig een 
keer langs! 

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

 
Yke Streekstra 50 jaar! Ons redactielid Astrid is oma geworden van een prachtige 

kleindochter, Davina! 
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Op z’n Kuunders 

 

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

Willy Damhuis Trofee Klaverjassen 
 
Na een spannende eindfinale gaat dit jaar de Willy Damhuis Trofee van 
het klaverjassen in het jeugdhonk naar Rypke Paulusma. Andere jaren 
werd de trofee overhandigd bij de jaarlijkse BBQ, maar de hele familie 
Paulusma was verhinderd dus deze keer werd voor de foto uitgeweken 
naar de achtertuin van Alie. Mooi dichtbij want Rypke is haar buurman. 
Het was weer een heel gezellig klaverjasseizoen en steeds meer 
klaverjassers weten de eerste woensdag van de maand het jeugdhonk te 
vinden. De wedstrijden beginnen om half 8, maar de koffie staat om kwart 
over 7 al klaar. Dit seizoen beginnen we op 4 september.  
 
De eerste 5  zijn: 
1  Rypke Paulusma  
2  Jelte Mulder 
3  Bert Koopmans 
4  Marco Koopman 
5  Otto Boerstra 
 

Jaarlijkse supporters 
 
Ieder jaar bij het  jaarlijkse  
Beach Volleybal toernooi  
komen de bewoners van de  
boot de Wantei uit 
Terschelling kijken. Ze zorgen 
dat ze dan in Kuinre liggen. 
Ze zitten de hele dag  in hun 
stoelen aan de lijn iedereen 
aan te moedigen. 
 

 

 

 

                     Waterpret op z’n Kuunders 
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Gebroeders Versluis in Australië 
 

Deze zomer zijn wij, Patrick en Richard Versluis, 8 weken lang op rondreis geweest in Australië. Deze 
reis stond al enkele jaren op de planning en nu kwam het er eindelijk van! 
 
Na ruim 20 uur vliegen kwamen we aan in Sydney. We gingen meteen omhoog rijden naar het tropische 
noorden.  Na ruim 2500 kilometer aan indrukwekkende kustlijn kwamen we aan in het tropische Cairns. 
Hier hebben we ons vergaapt aan het tropisch regenwoud en het Great Barrier Reef, het grootste 
koraalrif ter wereld.  
 
Op de terugreis naar Sydney reden we nog een week door de Outback. Hier vielen vooral het prachtige 
rode zand en de vele honderden kangoeroes op.  
We hebben deze 8 weken vooral genoten van alle schitterende dieren, koala’s, walvissen, heel veel 
soorten papegaaien, veel hagedissen en zelfs nog grote krokodillen!  
 
Ook leuk: de heenreis zijn we nog langs Tet en Bauke geweest. Die 
waren heel toevallig ook in Australië namelijk. Zij waren op bezoek bij 
familie die iets boven Brisbane wonen. Heel grappig om mensen uit 
dezelfde straat te ontmoeten aan de andere kant van de wereld!  
 
Het was een prachtige reis en een fantastisch mooi land. Maar nu zijn 
we weer op de allermooiste plek van de wereld; de Kuunder! 
 
Patrick en Richard Versluis 
 
 
 
 

V.C.K.’76       
 

Bingo: 

De bingo avond op 2 maart jl. was wederom een groot succes! Er waren weer heel veel prijsjes en 
mooie hoofdprijzen te winnen. Vanwege het aanhoudend succes van deze bingo avond en daardoor 
dreigend ruimtegebrek, gaan we volgend jaar meer ruimte creëren  zodat er voor iedereen een plekje is. 
We willen natuurlijk graag de sponsoren heel erg bedanken voor hun bijdrage, maar ook de bingo 
commissieleden en alle aanwezigen die dit met elkaar tot een succes maken. 
 

Rabo clubkascampagne: 

Tijdens de Rabobank clubkas campagne konden de leden 
van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hun stem 
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) naar keuze. 
Alieke heeft een heel leuk promotiefilmpje voor onze 
vereniging gemaakt en dankzij de voorkeurstemmen die we 
hebben gekregen ontvingen we een cheque ter waarde van 
maar liefst 538.81 euro. Iedereen die op ons gestemd heeft 
heel erg bedankt! We gaan dit bedrag o.a. gebruiken om de 
mini’s van nieuwe shirtjes te voorzien. 
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De zomervakantie is inmiddels weer voorbij. 
Vanaf 26-08-2019 zijn de trainingen weer begonnen. Ben je nog geen lid maar wil je wel graag 
volleyballen? Kom dan gerust een keer meetrainen. 
 
Maandag 
17.15 – 18.15 N4 
18.15 -  19.15 N6 en C-jeugd 
19.15 – 20.30 Dames 2, leden van dames 3 die willen trainen zijn dan ook welkom. 
Woensdag 
20.00 – 21.30 Recreanten 
Donderdag 
20.00 – 21.15 Dames 1 
21.15 -  22.30 Heren 1 
 
Wedstrijden 
Dames 1, 3 en Heren thuiswedstrijden op dinsdagavond 
Dames 2 en C-jeugd thuiswedstrijden op vrijdagavond 
N4 en N6 thuiswedstrijden op zaterdagochtend tussen 9.00 -12.00. (4x per jaar) 
 
De slotavond aan het eind van het seizoen was weer zeer gezellig. De foto’s spreken voor zich… 
 
De jeugd heeft een leuke slotdag gehad in Drouwenerzand… 

 

 

 

 

Het beachvolleybaltoernooi, wat we in samenwerking met het jeugdhonk georganiseerd hebben, was 
ook weer een groot succes!  
Op een zonnige zaterdag werd er ’s ochtends door de jeugd gestreden en ’s middags waren er maar 
liefst 16 teams die deze sportieve uitdaging aangingen. 
Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk bedanken!! 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaars beachvolleybaltoernooi 2019 jeugd: Winnaar beachvolleybaltoernooi 2019 
volwassenen: “Poarneemn”. 

                 “de Oranje Leeuwinnen” 

 
 
 
Met een sportieve groet, 
 
Het bestuur VCK’76.                           
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           Slotavond VCK’76 ,  3 juni.   



                     24 
 

Kuinre oud en nieuw 
 

Geen reactie op deze foto’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder nog enkele foto’s waar ik graag een antwoord op zou willen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Foto 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 
 

 
 
 

 
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 
                                

Prachtig mooi weer was het dit jaar tijdens de jaarlijkse fietstocht op dinsdag 18 juni 2019.  
10 dames fietsten mee. Bij het Mauritshuis in Blokzijl was de eerste stop voor koffie en gebak. 
Via het Pontje bij Jonen ging de tocht naar Giethoorn waar de meegebrachte lunch werd   
genuttigd. De terugreis ging via de Weerribben met een consumptie bij Wetering en als afsluiter  
nog een ijsje bij De Gele Lis in Ossenzijl. Het was weer een heerlijke en erg gezellige dag!  
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA.  

 

19 september 2019 Suzanne Karssen uit Bant vertelt ons over haar beklimming van de Kilimanjaro  
1 oktober 2019 Het jaarlijkse reisje. Waar wij naar toe gaan blijft een verrassing.  
16 oktober 2019 Herfstdoedag onder leiding van de creacommissie 
17 oktober 2019 Een gezellige avond met vrolijke sketches door Froukje en Joukje uit Hindeloopen
   
14 november 2019 Avond verzorgd door het ééndagsbestuur 
 

Kom gerust na de zomervakantie eens een keer vrijblijvend een avond bij de Vrouwen van Kuinre kijken!  
De bijeenkomsten vinden plaats in MFA De Botter, aanvang: 20.00 uur. Lidmaatschapskosten: € 25,-- 
per jaar. 
 
******************************************************************************************************************* 

Ouderen Kuinre Blankenham    
 

Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham 
 
Wij starten weer met onze activiteiten in het nieuwe seizoen 2019- 2020. 
We beginnen met een brunch op 13 september om 11.00 uur in het dorpshuis de Botter. 
 
De datums van onze vaste activiteiten zijn.  
Gymnastiek   : vanaf donderdag 5 september om 13.15 uur. 
Zitgymnastiek   : vanaf donderdag 5 september om 14.15 uur. 
Koersbal   : woensdag 2 oktober  om 14.00 uur (om de 14 dagen) 
Soos     : woensdag 9 oktober om 14.00 uur (om de 14 dagen) 
Gezamenlijk eten  : vrijdag 8 november om 16.00 uur. 
Kerstavond    : vrijdag 20 december om 18.00 uur. 
Nieuwjaarsbijeenkomst : maandag 7 januari om 14.00 uur. 
Stamppot eten   : vrijdag 21 februari om 14.00 uur. 
Reisje    : mei 2020. 
 
Een sportief en gezellig seizoen toegewenst. Stichting Ouderen Kuinre Blankenham. 
Secretaris K.Cats        k.cats@planet.nl  
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 
Bestuur: Voorzitter Astrid Versluis, Penningmeester 
Heidi Veenstra, Secretaris Sigrid Veenstra, Angélique 
Wietsma, Annemiek Rijpkema, Aubrey Veldkamp en 
Kay Oosterkamp. 
 
Jeugdbestuur: Annemijn v/d Bles, Ilva Postma, Mariët 
Elzinga en Regina van Ee. 

 
We hebben afgelopen juli een avond georganiseerd voor jeugd onder de 10. Wat was het gezellig druk 
en super leuk. We mochten 40 kinderen begroeten. Een groot succes en voor herhaling vatbaar dus. 
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt voor jullie inzet. 
 
Met een super geslaagd slotfeest hebben we het jaar afgesloten. Patatjes gegeten bij de Kleine Burcht, 
daarna levend Stratego gespeeld in het bos en daarna lekker gedanst in het Jeugdhonk. Super geslaagd 
dus. 
 
Inmiddels is de zomervakantie voorbij, wij hopen dat jullie allemaal hele fijne weken hebben gehad. 
Voor de vakantie hebben wij als bestuur afscheid genomen van veel bestuur en jeugdbestuursleden, 
tijdens een gezellige barbecue. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet de afgelopen jaren. 
En hopen in de toekomst nog wel eens een beroep op jullie te mogen doen tijdens een van onze 
activiteiten. 
 
Wij zijn opzoek naar een nieuwe bestuursleden en uiteraard vrijwilligers. Ook voor het komende seizoen 
hebben we weer veel leuke ideeën, maar dan hebben we jullie hulp wel nodig. 
 
Word je binnenkort 10 jaar, dan hopen we dat wij ook jou binnenkort mogen verwelkomen.  
Lijkt het je leuk om een keer op een vrijdagavond de jeugd te vermaken op vrijdagavond van 19.30u tot 
22.00u. Neem dan contact op met een van ons. 
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Hier kan uw advertentie staan!! 
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Familieberichten 

 

 
 

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

Familieberichten 

Het sturen van een kaartje of een attentie in wat voor vorm dan ook een kleine moeite . 
Het wordt gewaardeerd. 
Beste mensen daarvoor hartelijk dank . 

Johannes en Hilly Wietsma. 

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

DE ZUIVELFABRIEK VAN KUINRE, deel 1 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 15/2 (juni 2007). 
 
Van de redactie De Silehammer: 
Allereerst een brief uit 1949 van de eerste directeur, dhr. Cornelis Treurniet (1860-1952; hij schreef 
deze brief derhalve op bijna 89-jarige leeftijd). 
De Geschiedenisgroep Kuinre heeft indertijd de brief afgedrukt in getypte hoofdletters. Kennelijk was de 
brieftekst niet meer geheel leesbaar, vandaar enige leemten. Een paar verklarende voetnoten 1-3 zijn 
door de redactie toegevoegd. 
Het materiaal daarvoor is aangeleverd door de dhr. C. Wolthers uit Sleen, kleinzoon van dhr. Treurniet. 

Geachte vrienden,             C. Treurniet, Amsterdam 1949 

Aan het verzoek van de directie om n.a.v. het zestigjarig bestaan het een en ander omtrent de 

levensloop der fabriek mede te delen, wil ik gaarne voldoen. Zeer tot mijn spijt heb ik echter geen 

enkele aantekening meer te mijner beschikking en zal ik dus alleen mijn geheugen moeten raadplegen. 

Dit is temeer jammer, omdat nu goede interessante cijfers achterwege moeten blijven. 

Wanneer we dan zestig jaar teruggaan, dan zien we dat nog vrijwel overal de zuivelbewerking op de 

boerderij wordt uitgeoefend. Alleen de Koninklijke Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken 

begon in 1882 met het op- richten van zuivelfabrieken in Friesland, een te Sneek en een te Bolsward. 

In 1885 kwam ik als administrateur op de fabriek te Bolsward. Door omstandigheden, die hier niet ter 

zake doen, verliet ik Bolsward om, in compagnie- schap met een groothandelaar in boter, zelf een 

zuivelfabriek te stichten. Wegens een contract met de Kon. Mij van Kaas- en Roomboterfabrieken was 

het mij verboden in Friesland eventueel een fabriek op te richten. 

Na een weinig zoeken leek mij Kuinre niet ongeschikt, ook al was deze plaats aan zee gelegen. Maar ik 

oordeelde dat meer dan voldoende melk en op betrekkelijk korte afstand te verkrijgen zou zijn voor een 

fabriek, berekend op 5 à 6 miljoen liter per jaar. 

In de nazomer van 1888 werd met de bouw aangevangen en om nog voor de winter gereed te zijn 
werd met kracht aangepakt. In het anders stille en rustige Kuinre werd het een en al beroering. Veel 

werkvolk kwam van buiten 
en dat gaf nog al eens wat 
beroering. 
De oudste inwoners zullen 
zich dat nog wel herinneren. 
Ofschoon we ons doel nog 
voor de winter gereed te 
zijn, niet bereikten, kon toch 
op 19 februari 1889 de 
fabriek in werking worden 
gesteld, aanvankelijk echter 
met slechts dertien 
leveranciers. Ik wist vooruit 
dat het veel moeite zou 
kosten in korte tijd 
voldoende melk te krijgen.  
 

De Zuivelfabriek te Kuinre. 
Foto: collectie dhr. C. 
Wolthers, Sleen.  
Want men moet weten dat 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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ik die dertien leveranciers heb verkregen onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat ik van minstens 200 
koeien de toezegging moest hebben gedurende één jaar, anders zou de fabriek niet worden gebouwd. 
Ik was er volkomen van overtuigd dat men na een jaar voldoende ervaring zou hebben opgedaan om te 
weten dat levering van de melk aan de fabriek van voordeel voor de leveranciers zou zijn. 
De terughoudendheid van de boeren was nog groter dan ik verwacht had. Voornamelijk was dat 
gelegen hierin, dat zij niet over een voldoende hoeveelheid karnemelk zouden kunnen beschikken, 
hetgeen zij voor de aanfok van de kalveren nodig achtten. Van de volgende hoeveelheid melk werd 10 
% karnemelk en minstens 70 % wei gratis teruggegeven, doch ter tegemoetkoming werd tegen 
betaling meer karnemelk ter beschikking gesteld, wat echter weinig of geen resultaat had. 
Veel  voorlichting  was  dan  ook  nodig  hoe men de karnemelk met succes kon vervangen door een 
voedermengsel waarin de wei het hoofdbestanddeel vormde. Daartoe werd aan de boeren o.a. een 
brochure verstrekt waarin nauwkeurig werd aangegeven wat en hoeveel aan een kalf per dag moest 
worden toegediend. Zij, die deze aanwijzingen stipt opvolgden, kwamen dan ook al spoedig tot het 
inzicht dat met dit voedermengsel even goede, zelfs betere, resultaten werden ver- kregen dan met 
een voedering bestaande alleen uit karnemelk. Dit behoefde trouwens geen verwondering te wekken 
aangezien karnemelk alleen geen rationeel voedsel is en ook niet economisch. De boeren van thans 
weten dat ook wel beter. 
Een sterk bewijs hoezeer men de wei geringschatte, is mij sterk bijgebleven. Nadat een veehouder de 
stelling had verkondigd dat de kalveren volop karnemelk moest worden toegediend, riep hij met 
verheffing van stem uit: “D’er mot wat in, dan zette ze uit, de wereld is groot”! 
 

Een machinist van de Zuivelfabriek; nadere gegevens ontbreken. Wie 
kent deze man?????????????? 
Foto: collectie dhr. C. Wolthers, Sleen. 
 
Een ander uitte zich nog krasser. Deze was een Friese boer die behalve 
boter ook kaas maakte. Hier kon dus de wei geen beletsel zijn om de 
melk aan de fabriek te leveren. Hij had echter het, overigens gezonde, 
motief dat hij zelf meer uit de melk kon maken. Hem van het tegendeel 
te overtuigen bleek vol- komen nutteloos en om mij goed duidelijk te 
maken dat al mijn moeite daartoe tevergeefs was en waarschijnlijk om 
een einde te maken aan ons gesprek, verklaarde hij "de melk nog 
liever in de sloot te gooien"! 
Indien de zaak inderdaad zo stond, en ik twijfelde daar niet aan, begreep 
ik dat verdere moeite bespaard kon worden. Toch vergiste ik mij. Nog 
binnen het jaar leverde hij de melk aan de fabriek! En nadat hij enige tijd 
de melk had geleverd, verklaarde hij, even overdreven als toen hij de 
melk liever in de sloot zou deponeren, dat de fabriek met twee emmers 
melk meer kon doen dan hij met acht. 
Dat dit geval, evenals het vorige, geheel op zich zelf stond, behoeft 
geen betoog; anders zou ’t er met de melkaanwinning slecht hebben 

uitgezien. De melkaanvoer ging, hoewel langzaam, gestadig vooruit. En een flinke stoot 
In die richting kwam van een kant die niemand verwacht had, n.l. in Blankenham brak de 
varkensziekte uit! De boeren hadden nu geen voldoende afzet meer voor de karnemelk en zo waren 
zij wel gedwongen de melk aan de fabriek te leveren. 
Betrokken we nu een behoorlijke hoeveelheid melk uit Blankenham en Baarlo, ook van Schoterzijl was 
de aanvoer reeds zeer bevredigend. Ook in Scherpenzeel slaagden we, aanvankelijk echter met 
slechts één leverancier. 
Het gaf nog enige hoofdbrekens op welke wijze deze melk het goedkoopste te vervoeren. De oplossing: 
per hondenkar! Dit duurde echter maar kort. Meerdere veehouders, ook uit Nije- en Oldetrijne tot zelfs in 
de Oppers, traden toe. De melkrijder die deze melk zou vervoeren bezat daartoe twee paarden, 
waarvan het vermeldingswaardige was, dat zij te samen nog geen vijf jaren telden. Mijn bezorgdheid 
daarover uitsprekende, verzekerde mij de melkrijder dat de paarden, hoe jong ook, goed gedresseerd 
waren en hij ze volkomen in de macht had. Ongelukken zijn dan ook nooit voorgekomen, ofschoon ik 
mij wel eens ongerust maakte, als hij eens later dan gewoonlijk aan de fabriek kwam. Ongeveer 
terzelfder tijd ontvingen we ook melk uit Steenwijkerwold door tussenkomst van een onzer 
melkleveranciers, die daar familie en kennissen had. Zij brachten de melk tot aan de tol ¹, waar ze 
overgeladen werd. 
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Roomboterwikkel, uitgevoerd in geel met rode rand, dwarsbalk en 

fakkel. 

Met nog enige leveranciers uit Kalenberg was de kwestie van 
melkaanvoer bevredigend opgelost. 
Maar toen kwamen er nieuwe en grotere moeilijkheden. 
Niettegenstaande we steeds hoge, vaak te hoge, prijzen voor de 
melk hadden betaald, waren er ontevredenen. In Scherpenzeel 
en Munnekeburen werden plannen gemaakt voor een 
coöperatieve fabriek; in die beide gemeenten één fabriek op te 
richten zou natuurlijk 't verstandigst zijn geweest. De heren konden 
het echter niet eens worden en elke gemeente kreeg haar fabriek. 
Dat was voor Kuinre het eerste voordeel. 
Het tweede voordeel demonstreerde zich later in de melkprijzen. 

Wij volgden de uitbetalingen van de coöperaties, waarnaar wij onze melkprijzen regelden. We hadden 
een basis, waardoor ook de jaarcontracten konden vervallen, het- geen op zichzelf reeds een voordeel 
was. 
Intussen was de coöperatiegeest ook naar Blankenham overgeslagen. Dat was ernstiger, zo dicht 
in de nabijheid. Een vooraanstaand veehouder, die later bleek de voorganger te zijn, kwam mij "in 
vertrouwen" mededelen, dat hij "een noot had horen kraken", dat in Blankenham coöperatieplannen 
bestonden en als plaats voor de fabriek Blankenham of …. Kuinre! Hoewel ik het plan om de fabriek in 
Kuinre te plaatsen met een korreltje zout nam, ik kende mijn pappenheimers al zo'n beetje, was ik toch 
niet gerust. En toen ik enkele dagen later vernam dat ook enkele van mijn voornaamste leveranciers hun 
mede- werking aan de coöperatie hadden toegezegd, steeg mijn betrekkelijke rust tot grote onrust. Mijn 
eerste werk was deze leveranciers te bezoeken om hen het onzinnige van dit plan te doen inzien, wat 
mij gelukte; zij trokken zich terug. 
Tevens was daarmede beslist dat de fabriek niet in Kuinre, ook niet in Blankenham, maar in Blokzijl zou 
worden opgericht. 
Dit was voorzeker een wijs besluit, temeer omdat hierdoor de ondergang van Kuinre evenzeer zou 
worden beslist! Althans de voorganger van de coöperatie voorspelde "dat Treurniet nu zijn matten wel 
kon oprollen"! 
Zijn voorspelling is niet uitgekomen. En waren de boeren niet aan handen en voeten gebonden 
geweest, dan zou het bestaan van de coöperatie ernstig bedreigd zijn geworden, want zij is met haar 
melkprijzen gemiddeld steeds beneden die van Kuinre gebleven. Dit werd onder meer bevestigd door 
een coöperatielid die bij een uitbetaling verdrietig opmerkte: “'t Is toch bliksems dat ze er niet bovenuit 
kunnen komen". Een onzer leveranciers, een grapjas en 
spotvogel, die van de coöperatie blijkbaar niet veel verwachtte, maakte de 
opmerking "dat het jammer was dat de leerlooierij, op welks terrein de fabriek zou worden gebouwd, 
moest worden afgebroken, waardoor de boeren de gelegenheid werd ontnomen ook nog hun vel te laten 
looien”! 
Ook in Munnekeburen ging het in de eerste tientallen jaren niet zoals men het wenste. Dat bewezen de 
melkprijzen. 't Is bekend dat een grote leverancier zich van zijn lidmaatschap wenste te ontdoen, 
niettegenstaande de boete zeer hoog was, maar hij kwam te laat. De coöperatie, de gevaren van 
uittreding van leden inziende, veranderde intijds de statuten, waardoor het verlies van leden absoluut 
was uitgesloten. 
De coöperatie in Oldemarkt kwam als concurrent eenvoudig niet in aanmerking. Zij was berucht om 
haar laag gemiddeld vetgehalte. Toch verloren we aan deze fabriek nog twee leveranciers. 
En hoewel het slechts sporadisch voorkwam dat een leverancier van fabriek veranderde, één geval her- 
inner ik me van een klein boertje om de humoristische wijze waarop hij afscheid nam. Op de 
teruggezonden melkbus schreef hij met krijt: “Wij houden er mee op”! Van humor gesproken. 
Zoals begrijpelijk was in de beginne de  fabriek  het  gesprek  van  de  dag, waarbij vooral de wei het 
moest ontgelden. Niet alleen de boeren zelf, maar ook hun onderhorigen hadden hun oordeel daarover. 
Dit bleek toen ik van een boerenbezoek in Blankenham langs de Zeedijk huiswaarts keerde. Onderaan 
de dijk waren n.l. twee boerenknechts bezig de sloot op te maken en ofschoon zij enigszins gedempt 
spraken verstond ik toch heel goed de woorden: “Die is van de wei ook niet vet geworden”, wat ook 
inderdaad zo was;  zij het dan, dat de wei hier allerminst schuld aan had. 
Wegens toepassing van het …2-systeem, waarbij de melk in koelkannen werd afgekoeld en te romen 
gezet, was bij de fabriek een ijshuis gebouwd. Dat diende, de naam duidt het reeds aan, om ijs te 
verzamelen voor het afkoelen van de melk in de zomer. De ijsinzameling gaf aan achttien à twintig 
personen gedurende ongeveer drie weken werk.  
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Pas na verscheidene jaren kwam in deze wijze van melk afkoelen een grote verandering en 
verbetering toen we over voldoende …² konden beschikken. De melk werd nu over melkkoelers 
gevoerd, waardoor zij veel vlugger en dieper werd afgekoeld. Ook was het een grote vereenvoudiging, 
doordat de koelkannen door grote reservoirs konden worden vervangen en dat de melk in plaats van 
gemeten, gewogen werd, het- geen veel werk uitspaarde. 
Zolang de melk betaald werd per liter of per kilogram, legde men zich uiteraard toe op het aanfokken 
van vee met een grote melkgift, zonder daarbij te letten op de kwaliteit van de melk. De prijsbepaling 
naar vetgehalte bracht hier de gewenste verbetering. Toch was hieraan voor de leveranciers een kleine 
schaduwzijde verbonden. Immers, de hoeveelheid liters of kilogrammen geleverde melk kon een ieder 
gemakkelijk controleren, niet het vetgehalte; dit was een kwestie van vertrouwen. Om hieraan 
tegemoet te komen werd door de particuliere fabrikanten de Nederlandsche Melkcontrole Vereeniging 
opgericht, onder welker controle iedere particuliere fabrikant zich kon stellen. Was dit reeds een stap in 
de goede richting, dat de leveranciers volkomen vertrouwen zouden kunnen stellen in de juistheid van 
de vetbepaling, de particuliere fabrikanten achtten het toch niet afdoende. Zij wensten een 
melkcontrole onder rijkstoezicht, en dit niet zonder reden. Ook de coöperaties moesten zich onder deze 
controle stellen, maar de coöperaties waren hiertoe niet bereid. Zij verschuilden zich achter het mom 
“dat zij hun eigen controle hadden”. Hun verwering sprak intussen boekdelen! 
 

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de fabriek was het ongeluk op de Linde, dat ieder met 
ontzetting vervulde. Twee jonge melkvaarders waren met stormweer uitgevaren. Hoe het precies 
gebeurd is zijn we nooit te weten gekomen, maar men vond het scheepje omgeslagen, drijvende in de 
Linde, de beide jongens eronder, levenloos³. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ongehuwde broers Gerardus Cornelis en Albertus Doedel uit Kuinre, op 22 december 1894 
levenloos uit de rivier de Linde onder de gemeente Blankenham opgehaald, 28 en 24 jaar oud. 
Overlijdensakte gemeente Blankenham 24 december 1894, nrs. 8 en 9: zoons van Peter Doedel en 
Tjitske (akte 8) of Tekela (akte 9) Bosma; veel ‘gewone’ namen werden in RK-kringen verlatijnst. 
 
Foto’s: afkomstig uit het fotoalbum van dhr. C. Treurniet, nu in bezit van zijn kleinzoon dhr. C. 
Wolthers, Sleen. 
 
Noten: 
¹ Er wordt niet verklaard om welke tol het gaat. Tussen de toenmalige gemeenten Steenwijker
 wold en Oldemarkt stond bij de Wheerbrug het tolhuisje, vandaar de naam ’t Tolhekke voor het 
 huidige zwembad. De tol is ingesteld in 1847 of 1848 en heeft dienst gedaan tot ongeveer 1930-
 1932. 
² Tekst niet leesbaar. 
³ Gedoeld wordt op de gebroeders Doedel, zie foto’s hierboven. 
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Kerken in Kuinre 
  R.K. St. Nicolaaskerk 
  Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre 
    
 Coördinator/koster: 
 Agatha Cats 
 Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre 
 0527-231679 
 
 Pastor: 
 Pastor J. Scholten 
 
 Info: www.christoffelsteenwijkerland.nl 

 
Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond     19.00 uur 
Zaterdagavond       5  en 19 oktober geen viering 
Zondag 6 oktober viering t.g.v. 50 jarig in gebruik name St. Nicolaaskerk Vijverpark, aanvang 11.00 uur. 
Zondag 20 oktober gezamenlijke H. Christoffelviering, H. Willibrorduskerk, Oldemarkt, aanvang 10.30 
uur. 
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KK KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: http://kuinreblankenham.protestantsekerk.net 
Dit is tevens het postadres. 
 

Koster 
Fam. Joh. Poepjes 
H. de Cranestraat 80d, 8374 KR KUINRE 
0527-231061 of 06-53116225 of 06-23815669 
 
Mocht u om welke reden ook een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met 
mevr. Aagje Poepjes, 06-23815669 of 0527-231061. Of als u liever een email stuurt, dat mag naar 
scriba-kuinre@live.com 
 
Kerkdiensten 
 1 september Ds. E. van Veen gez. in Blankenham 10.00 uur 
 8 september Ds. D. Wolse  11.00 uur 
15 september Mevr. J. Lalkens  10.00 uur 
22 september Ds. D. Wolse Startzondag 10.00 uur 
29 september Ds. A.P. Oosting Viering Heilig Avondmaal 11.00 uur 
 
 6 oktober Mevr. L. Brugmans gez. in Blankenham 10.00 uur 
 13 oktober Mevr. L. Winters-Jonas  10.00 uur 
 20 oktober De heer S. Bakker  9.30 uur 
 27 oktober Ds. C.P. Meijer gez. in Blankenham 10.00 uur 
 
 3 november Ds. J. Riemersma  10.00 uur 
 6 november Ds. D.J. Lagerweij Dankdag voor gewas en arbeid 19.30 uur 
10 november Mevr. B. Groen gez. in Blankenham 10.00 uur 
17 november De heer J.P. Bredenhoff  10.00 uur 
24 november Ds. D. Wolse Laatste zondag kerkelijk jaar 11.00 uur 
 
Startzondag 22 september 
Op zondag 22 september starten we samen met Blankenham het kerkelijk seizoen 2019-2020. Het 
thema van deze dienst is “een goed verhaal”. In deze dienst staat centraal het Bijbelboek Ruth. We 
kijken naar een filmpje over Ruth hoe zij samen met haar schoonmoeder Noomi op reis gaat. Luisteren 
we naar het lied Ruth van Stef Bos. De groepen die actief zijn binnen onze gemeente laten zien met 
welke beeld/ verhaal zij een associatie hebben als groep en dit uitdragen naar buiten. Ons eigen koor 
Jubilee werkt mee aan deze dienst. De kinderen gaan ook even naar hun eigen ruimte. Het orgel wordt 
bespeeld door Peter Weijs. En na de dienst is er koffiedrinken met wat lekkers. Komt u ook?? Aanvang 
10.00 uur. 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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Dienst 13 oktober 
Op zondag 13 oktober gaat bij ons voor mevr. Liesbeth Winters-Jonas uit Kraggenburg. Ze heeft 
aangegeven in deze dienst de kinderen centraal te stellen. Hoe de dienst er precies uit gaat zien is op 
moment van schrijven nog niet bekend. Het wordt vast en zeker een leuke gezinsdienst voor iedereen! 
Komt u ook? Aanvang is 10.00 uur. 
 
Koffiedrinken voor/na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 22 
september, 13 oktober en 17 november 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 gaat weer starten. We komen bij elkaar op 30 oktober en 27 november. De koffie/thee 
staat klaar. U bent van harte welkom! 
 
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 het dit jaar het jaar van Rembrandt is hebben wij een tentoonstelling van 
Rembrandt in onze kerk. Iedereen kent het schilderij "de Nachtwacht", maar weet u ook wat er allemaal 
op staat? Rembrandt was gefascineerd door de Bijbelse verhalen. U kunt enkele foto's van zijn Bijbelse 
schilderijen en etsen bij ons bewonderen. 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 staan 
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.  
 
Gedenktafel 
Sinds jaren is er in de Protestantse kerk in Kuinre een ruimte die als aula in gebruik is. Daarnaast mag 
en kan in overleg iedereen in de kerk een afscheidsdienst houden. 
Afgelopen jaar hebben we in de kerk een gedenktafel geplaatst. Op deze met symbolen ingerichte tafel 
kunnen gedenkstenen neergelegd worden met de naam van een overleden gemeentelid. Nabestaanden 
die gebruik maken van de aula en of van de kerk mogen ervoor kiezen om zelf ook een gedenksteen 
met de naam van hun dierbare op de tafel te plaatsen. Dit zal dan in overleg met de koster plaatsvinden. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, meestal de laatste week van november, gedenken wij de 
gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven.  
In deze dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan, nabestaanden krijgen dan de 
gedenksteen van de tafel, en mogen deze meenemen. Met elkaar staan we stil bij het verdriet van de 
nabestaanden en zoeken troost bij elkaar, troost in het samen zingen en luisteren naar troostende 
Woorden.  
 
Zondagsschool 
Op 7 juli hebben Kim Polderman en Elise Geerlings de zondagsschool verlaten. We hadden een 
prachtige dienst waar Psalm 139 centraal stond. Daarbij passend is het volgende gedicht voorgelezen: 
 

Ik laat mij niet gauw kennen - want zo ben ik niet. 
En wat ik wel ben - gaat niemand wat aan. 

Zo iemand ligt mij niet - aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw. 
Ik weet niet wie dat zou kunnen zijn. 

Maar te weten dat er één is - die mij door- en doorheeft 
die mij door- en doorziet - die mij doorlicht door merg en been 
tot in mijn nieren, tot op het bot - door mij heen, tot in het hart, 

zo één, wie zou dat kunnen zijn? 
Om dan te weten dat er één is - die mij stilletjes uitlacht 

als ik stoer doe, als ik opschep. 
Die een hand legt op mijn schouder - als ik me opwind, als ik kwaad ben 

of bedroefd en dat niet wil laten zien. 
Zo één, zou God dat kunnen zijn? 

 
Karel Eykman Uit: Het hoogste woord – bijbel voor kinderen, De Fontein, Baarn 2003, blz. 159 

 



                     37 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 



                     38 
 

50 jaar geleden… 
 
In oktober is het vijftig jaar geleden dat er voor het 
laatst een H. Mis werd opgedragen in de voormalige 
R.K. St. Nicolaaskerk aan de H. de Cranestraat op het 
Noorden. Daarna werd de kerk in het Vijverpark in 
gebruik genomen door de parochianen van de            
H. Nicolaasparochie. 
 
Pastoor J.C. Hamers heeft in 1875 de geschiedenis 
van de Parochie St. Nikolaas te Kuinre beschreven. In 
deze beschrijving wordt de stichting der St. Nikolaas-
kerk te Kuinre na het jaar 1132 genoemd. 
In 1165 schonk Bisschop Godefried van Utrecht aan de Friezen vergunning om in de omgeving Kuinre 
het land te bewonen en er een kerk te stichten, onder voorwaarde van dat men jaarlijks voor iedere tien 
roeden bebouwd land, één denarius moest betalen. Voor de stichting van de kerk bestond er een kapel, 
die stond onder de abdij van Sint Odulphus te Staveren. De kerk die aan de schans op het zuideinde 
van het dorp gelegen was, is verscheidene malen belegerd door afwisselend Spaanse en Staatse 
troepen en in 1672 door brand verwoest. Er mocht een nieuwe kerk gebouwd worden en er werd in 1675 
toestemming gegeven voor het bouwen van een Hervormde Kerk in het dorp. 
Na het jaar 1583 is de uitoefening van het katholieke godsdienst verboden, de boerderij “de Blaauwhof” 
nabij Slijkenburg werd gebruikt als schuilkerk. Ook werden de godsdienstbijeenkomsten gehouden in 
een schuilkerk in een schuur waar nu de voormalige R.K. kerk en pastorie aan de noordzijde van Kuinre 
staat. Door de paters van een Keulse Missie is in Kuinre opnieuw een statie 
opgericht en door hen jaren bediend. 
 
Nadat in 1825 door watersnood de oude kerk door het water werd verzwolgen en 
verwoest is er in 1827 weer een kerk gebouwd. In 1869/1871 werd ter vervanging 
van de kerk uit 1827 de voormalige R.K. kerk op het noorden gebouwd. Eind jaren 
’60 van de vorige eeuw was deze kerk aan groot onderhoud toe mede ten gevolge 
van de bodemdaling na de inpoldering van de Noordoostpolder. Toen is besloten 
om de Gereformeerde Kerk aan het Vijverpark te kopen. De oude kerk werd 
verkocht.  
Op 1 oktober 1969 werd, na gewijd te zijn door Kardinaal Alfrink, de huidige St. 
Nicolaaskerk aan het Vijverpark in gebruik genomen. 
 
De huidige geloofsgemeenschap van St. Nicolaas te Kuinre, telt momenteel 
ongeveer 155 ingeschreven leden. De geloofsgemeenschap beslaat een 
uitgestrekt gebied; van Kuinre en wijde omgeving tot en met de Grote Veenpolder 
(gem. Weststellingwerf). 
Sinds 2010 is de parochie uit Kuinre samen met de parochies uit Oldemarkt, Vollenhove, Steenwijk en 
Steenwijkerwold in Noordwest Overijssel in fusie gegaan. De H. Nicolaaskerk maakt deel uit van de H. 
Christoffelparochie Steenwijkerland. 

 
Sinds januari 2016 is er een samenwerkings-
verband met de Thomas a Kempis parochie uit 
Zwolle en de H. Norbertus parochie uit Dronten. 
 
 
 
Ter gelegenheid van deze mijlpaal wordt er op 
zondag 6 oktober een viering gehouden in de St. 
Nicolaaskerk in het Vijverpark. 
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K.A.S. 
Feestavond 25 jaar KAS 
 

Op 18 mei vierde de Kuinderse Activiteiten Stichting haar 25-jarige 
bestaan in het Jeugdhonk te Kuinre. Ruim 80 personen waren 
aanwezig die de KAS ooit hebben geholpen of belangrijker nog steeds 
helpen.  
Het was een gezellige avond die muzikaal werd verzorg door DJ Kuule. 
Halverwege de avond was er een kleine quiz die werd gewonnen door 
oud bestuurslid Ria Braad, zij won een vleespakket dat was 
aangeboden door André Mulder. De warme hapjes werden deze avond 
aangeboden door café de Kleine Burcht, Eetcafé het Plein en door 
dorpshuis De Botter. Alle sponsoren dank voor jullie bijdrage. 

 

Kuunder Live 

Op 30 juni jl. stond KuunderLive weer op de agenda van de K.A.S. Dit 
evenement wordt i.s.m. met Eetcafé 't Plein georganiseerd op het Sasplein. 
De muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door Esther Algra. Zij zingt van 
alles, van alle classics tot Nederlandstalige hits. Kortom voor jong en oud wat 
wils! Het publiek kwam op deze zonnige middag wat laat op gang. Aan het 
einde van haar set was iedereen net 
pas een beetje opgewarmd. Daarna 
heeft onze showmaster Tjappie en zijn 
host Isa nog een showtje verzorgd wat 
het publiek zeer kon waarderen! Chef 
Jurgen verzorgde de innerlijke mens 
met overheerlijk broodjes hamburger en 

beenham. Daarnaast konden de kinderen zich ook nog vermaken 
in het springkussen en/of een lekker potje voetballen in de 
pannakooi. Al met al weer een geslaagd evenement! 

 

Halloween 

Wanneer het donker wordt en niemand meer de straat op durft, komt het Kuunderspookbos tot leven. 
Geesten, spoken en andere rare figuren ontwaken uit hun slaap of dood om vreemdelingen de stuipen 
op het lijf te jagen. De KAS organiseert op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november 2019 voor de 
16de keer de huiveringwekkende Halloween spooktocht in het Kuinderbos.  
Het startpunt is bij het voormalige restaurant van de “De Wipkip” en zal op beide avonden om 19.00 uur 
van start gaan. 
De kaartverkoop start op woensdag 9 oktober vanaf 19.00 uur bij voormalig restaurant “de Wipkip” te 
Kuinre! Voor beide avonden kan hier voor maximaal 2 kaarten per persoon gekocht worden met een 
startdatum- en tijdstip, dit zolang de voorraad strekt. De startkaarten dienen gelijk betaald te worden, 
contant en pin is mogelijk. De kaarten kunnen niet telefonisch worden besteld. 
Wees er snel bij want er zijn maar een maximaal aantal startkaarten te verdelen.  
Deelnemers tot en met 14 jaar moeten onder begeleiding van minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder. 
Maximaal 8 personen per groep, kosten per startbewijs € 45,- per groep.  
Zaklantaarns zijn niet toegestaan, de organisatie zorgt voor “sfeer” 
verlichting. 
 

Programma 2019 
 

Dit jaar organiseert de KAS nog het volgende evenement: 
21 december   → Mystieke Kerst 
 

Like onze facebookpagina KAS-Kuinre om op de hoogte te blijven. 
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                                                                VV Kuinre 
 

 
 
Damesteam gaat samen met VWC en FC Wolvega 
Het dameselftal van VV Kuinre gaat in de toekomst verder met VWC en FC Wolvega. Nadat er 
afgelopen seizoen al regelmatig een tekort was aan speelsters is er in overleg tussen het bestuur en het 
dameselftal besloten om over te gaan tot een fusie. Nadat bekend werd dat er ook nog een aantal 
dames stoppen, bleek het niet meer haalbaar om nog een elftal op de been te krijgen. VWC en FC 
Wolvega werken al langer samen betreft het damesvoetbal en voor Kuinre was er de mogelijkheid om 
hierbij aan te sluiten. Exacte speeldata zijn nog niet bekend, wel is er afgesproken dat de helft van de 
thuiswedstrijden worden afgewerkt op Sportpark Havendijk.  
 
Wijzigingen bestuurssamenstelling 
Vanaf aankomend seizoen zijn er een aantal wijzigingen binnen het bestuur. Allereerst heten wij Rick 
Boerstra van harte welkom als nieuw algemeen bestuurslid. De club is erg blij dat Rick het bestuur komt 
versterken en daarnaast zorgt hij ook voor verjonging binnen het bestuur. Wij wensen Rick erg veel 
plezier in het bestuur! 
 
Naast de toevoeging van Rick is er nog een wijziging binnen het bestuur. Willem ter Heide treedt af als 
voorzitter. Willem heeft aangegeven niet de tijd te hebben om altijd aanwezig te zijn bij de wedstrijden 
van VV Kuinre en zo de club niet altijd te kunnen profileren. Ruud van den Hengel neemt de taak als 
voorzitter over. 
 
Nieuws betreft het eerste elftal 
Trainer Joop van den Berg is inmiddels alweer bezig met de voorbereiding op het seizoen 2019/2020. 
Dit belooft voor zowel VV Kuinre als Joop een bijzonder jaar te worden. Na een samenwerking van 10 
jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen de club en Joop. Er wordt met een goed gevoel 
toegeleefd naar het nieuwe seizoen aangezien het eerste elftal het seizoen 2018/2019 uitstekend wist af 
te sluiten aangezien er na de winterstop een overgroot deel van de punten werden binnen gesleept wat 
resulteerde in een 6e plaats met maar liefst 43 punten, het hoogste aantal punten in Joop zijn 
dienstverband.  
 
Daarnaast heeft het eerste elftal afscheid genomen van Hans Bouma en Franck de Vries. Beide heren 
hebben de afgelopen jaren meermaals bewezen van grote waarde te zijn voor de club. Tegenover het 
vertrek van beide heren staat de komst van 4 nieuwe spelers. Mike Boerstra speelde in de jeugd al voor 
VV Kuinre en keert terug van CVVO, Ramon Boerstra begint met veldvoetbal nadat hij doorgaans altijd 
in de zaal actief was, Bengt Nieuwdam en Chris Pot komen over van SC Emmeloord. Wij wensen allen 
veel voetbalplezier in Kuinre. 
 
Het oefenprogramma is als volgt: 
Zondag 18 augustus om 14:30 : Kuinre 1 - VV Lemmer 1 
Zondag 25 augustus om 14:00 : Kuinre 1 - Langezwaag 
Dinsdag 27 augustus om 20:00 : Blokzijl 1 - Kuinre 1 
 
Hierna zal gestart worden met het bekerprogramma met de volgende wedstrijden: 
Zondag 1 september om 14:00 : Surhuisterveen 1 - Kuinre 1 
Zondag 8 september om 14:00 : Kuinre 1 - Langweer 1 
Zondag 15 september om 14:00 : Kuinre 1 - De Sweach 1 
 
De competitie zal starten op zondag 22 september om 14:00. Hiervan is nog geen programma bekend.  

 
Website: www.vvkuinre.nl 

Email: vvkuinre@hotmail.com 
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Het Brandweer 
 

 

De Brandweer 

 

 

 

BRANDWEER KUINRE ALTIJD PARAAT 
 

De afgelopen periode is onze blusgroep weer diverse malen gealarmeerd. We hielpen onze collega's in 
Vollenhove toen daar laatst een wervelwind over camping "Oldenhove" raasde.  Tientallen eiken van 100 
jaar knapten af alsof het lucifershoutjes waren. We hebben geholpen om wegen vrij te maken. Midden 
juli werden we gealarmeerd voor aflossing bij een zeer grote brand in Staphorst waar een papier 
recycling bedrijf in brand stond. Hier heeft brandweer IJsselland 24 uur moeten blussen om het vuur uit 
te krijgen. Dat gebeurt niet vaak in ons land. We hadden ook graag geholpen bij de bestrijding van de 
grote brand in Marknesse bij de appelfabriek maar daar ging het mis in de alarmering en is de klus door 
andere groepen geklaard. Aan de Lindeweg scheurde een dikke boom in tweeën en gezamenlijk heeft 
ons team de gevaarlijke situatie opgelost, de boom omgezaagd en alle takken opgeruimd. Maandag 19 
augustus 's nachts precies 00.00 uur gingen onze piepers opnieuw af voor een brandalarm bij 
Vakantiepark "Eigen wijze" in Bant. Binnen 5 minuten waren we aanrijdend en kwamen als eerste auto 
aan bij het vakantiepark, van afstand zagen we de vlammen al uit het dak slaan en de sterke wind dreef 
de rook en vlammen richting de woonboerderij. We hebben alle beschikbare stralen ingezet om te 
voorkomen dat de vlammen vat konden krijgen op de woonboerderij, al snel volgden achter ons de 
groepen Rutten, Marknesse en Creil en gezamenlijk is de brand bedwongen en overslag naar de woning 
voorkomen. Helaas ging de loods met daarin een wasserij, werkplaats en twee  feestzalen verloren. 
 
********************************************************************************************************************** 
OP WERELDREIS IN HET KUINDERBOS 
 
Maak ook een echte wereldreis op een dag en droom van Rome, Londen, NY, Brussel en nog 5 andere 
steden 
  
De route start aan de Schoterweg ter hoogte van huisnummer 5. Rij dit adres 300 meter voorbij en 
rechts een handwijzer in de berm met rode letters ‘zandsculpturenroute’. De route is ca 2,5 km lang en 
gaat over onverharde bospaden 
  
Het zand is eerst goed nat gemaakt en aangestampt. Uit dit aangestampte blok zijn de sculpturen 
uitgesneden. Doordat het zand goed is aangestampt, ontstaat na uitdroging van het zand een soort 
zachte zandsteen, wat weer en wind kan doorstaan. 
  
Veel plezier op de wereldreis in het Kuinderbos. 
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Senioren Biljart-Club Kuinre  
 

Op 9 februari 2019 was het 35 jaar geleden dat onze biljartclub werd opgericht.  
 
Welke personen dit gestart zijn en of ze al competitie speelden weten wij niet. Mogelijk is er een oud lid 
of familielid, van bijvoorbeeld een op onderstaande foto vastgelegde personen, in staat om ons dit te 
laten weten. Welk jaar deze foto gemaakt is weten we ook niet.  

 

Een oude foto uit de doos van Bene en Roelie. Van links naar rechts: 

P.Brouwer, J.Molenijzer, L.deVries, ?.de Geus, K.Otten, H.Oosterkamp. G.Groenhof, H.Strampel, 
G.Bremer, R.Siepel, C.Ensing, W.Friso, A.Groenestege, H.Kroes. 

Een andere herinnering zijn alle namen op de wisselbeker, destijds beschikbaar gesteld door Bene. 
Bijgaand alle namen en jaartallen, waarin vermelde personen Kuinder club kampioen werden.  

Club winnaars van 1987 tot 2019 
1987 -  H.Strampel 1998 -  G. Kroese 2009 -  W. Friso 

1988 -  G.de Vries 1999 -  C. Ensing 2010 -  A. Lageweg 

1989 -  R.Siepel 2000 -  G.Kroese 2011 -  R.Voetberg 

1990 -  R.Siepel 2001 -  R.Siepel 2012 -  R.de Vries 

1991 -  P. Brouwer 2002 -  E.Groenestege 2013 -  Mevr. B. de Vries 

1992 -  Mevr. D.Koopmans 2003 – J.de Jong 2014 -  B.Wiegmink 

1993 -  H.Kroes 2004 – J.de Jong 2015 -  A.v.d.Veen 

1994 -  J. Molenijzer 2005 -  J.de Jong 2016 -  A.Pen 

1995 -  D. Visser 2006 –  R.Siepel 2017 -  F.de Boer 

1996 -  H. Oosterkamp 2007 –  W.Friso 2018 -  A. Pen 

1997 -  G. Bremer 2008 –  T.v.Dam  
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Hoe en waar het begonnen is: 

Hoe de biljart vereniging is ontstaan heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Naar verluid is ergens rond  
1984 in een vergadering van Ouderen en Welzijn opgebracht dat er interesse bestond in een biljart. Een 
half jaar later stond het er. Mocht er onder de lezers iemand zijn, die meer weet, houden we ons 
aanbevolen.  
 
In het oude dorpshuis stond 1 van de 2 biljarts in de zogenaamde leefkuil. De leefkuil was lager gelegen 
dan de rest. De ruimte was beperkt door een trap, waar je je tegen kon stoten. Daardoor moest men 
gebruik maken van de zogenaamde korte queue. Ook was er een lange gang, en rolden de ballen daar 
wel eens in.  
 
Waar het weg komt weet ik niet, maar de Kuinder biljarters gebruiken nog steeds de kreet “hij 
beweugde”, om aan te duiden dat het toch raak was.  
 
De details weet ik niet, maar kennelijk waren er ook spelers met opvallende gewoonten, zoals om het 
biljart heen rennen voor het nemen van een stoot. Voorts zijn er ook heden biljarters die de stoot direct 
maken en anderen die er wat langer over doen.  
 
Onlangs in een les van een professionele biljarter hebben we geleerd, dat er nog veel meer technische 
vaardigheden in dit zo eenvoudig lijkende spelletje zijn. 
 
Het heden:  

Het externe seizoen 2018/2019 is weer geëindigd en we werden 6e in de competitie met 2997 punten. 
116 punten minder dan nummer 1 “Steenwijkerwold A” en 137 punten meer dan de laagste. 
 
Ook de interne competitie is geëindigd.  

Winnaar dit jaar is Albert Pen met  269 punten. Op de 2e plaats Jan de Vries met 267 punten, op de 3e 
plaats Rikus de Vries met 263 punten. 
 
Op 2 mei hadden we ons gebruikelijke afsluitbuffet waarbij ook de partners uitgenodigd waren. Deze 
keer zonder Bene en Roelie, maar met Jurgen en diverse extra krachten hebben we er een geslaagde 
afsluiting van gemaakt.  
 

Mutaties:  

Enkele leden zijn gestopt met de externe competitie. Jaap van Benthem is verhuisd naar 
Steenwijkerwold. Hij wordt daar lid van een van de drie Steenwijkerwold teams. Het transfer bedrag 
kunnen we goed gebruiken.  
 
Natuurlijk zien we graag nieuwe biljarters tegemoet. Het kunnen biljarten is niet noodzakelijk. Je mag 
een maand proef draaien en kijken of je het leuk vindt. (vrouwen en mannen boven de 50).  
 
We biljarten op dinsdagmorgen en donderdagmiddag in de Botter, dus kom gerust gezellig langs. 
Dinsdag van 09:00 tot 12:00 en donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00. 
 
Op genoemde tijden spelen we onderlinge partijen afgewisseld met soms een interne wedstrijd voor het 
Kuinder kampioenschap.  
 
De externe wedstrijd is soms ook op een vrijdagmiddag afhankelijk van de tegenstander. 
 
Voor informatie, opmerkingen of aanvullingen op bovenstaand verhaal kunt u contact met iemand binnen 
onze groep opnemen of langskomen. 
 

Namens Senioren Biljart Club Kuinre. 
 
Voorzitter: Cor Vos. 
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Afscheid dokter Brian Bosch. 
 
Op 27 juni heeft dokter Bosch afscheid genomen van de huisartsenpraktijk in Kuinre. Dokter Bosch is 
12,5 geleden als huisarts gekomen in Kuinre. Daarvoor was hij als huisarts werkzaam in Vlissingen. 
Vanwege het werk van zijn vrouw, zij is chirurg in Zwolle, is het gezin destijds naar Zwolle verhuisd. 
 
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk waar dokter Bosch is begonnen, in goede samenwerking met 
dokter Briefjes, was toen nog gevestigd aan de Burchtstraat. Tevens woonde op dat adres dokter 
Briefjes en zijn gezin. De praktijkruimte daar was veel te krap. Samen met dokter Briefjes is de praktijk 
op een andere locatie, in de H. Cranestraat grenzend aan de Sleep, voortgezet. Het voormalige Groene 
Kruis gebouw, consultatiebureau en peuterzaal, is zodanig verbouwd dat deze voldoet aan de 
voorzieningen die nodig zijn voor een ruime, modern ingerichte huisartsenpraktijk. Nadat dokter Briefjes 
afscheid heeft genomen, is dokter Ruud Vermeer de samenwerkende huisarts geworden in Kuinre.  
 
In de loop van de jaren is er een hele nieuwe ontwikkeling aangaande het houden van de 
huisartsenpraktijk. Waar vroeger een huisarts met doktersassistente(s) de praktijk beheerde, is er nu 
meer ondersteunend personeel. Er is veel verandert en ten goede gekomen in de opleiding van de 
doktersassistenten. Nu zijn er opgeleide assistenten die gespecialiseerde taken beheersen. Daarnaast is 
er de praktijk ondersteuning huisarts (POH) met een speciale functie. In onze huisartsenpratijk zijn 
assistenten werkzaam met een apotheek certificering; praktijk ondersteuning somatiek, speciaal gericht 
op chronische ziektes, bijvoorbeeld diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en praktijk ondersteuning 
GGZ, deze is gericht op geestelijke gezondheid en psychische hulpverlening. De huisartsenpraktijk biedt 
plaats aan een huisarts in opleiding. Zij doen ervaring en mensenkennis op in de praktijk. De huisartsen 
waarderen hun inbreng en houden zo ook een binding met de universiteit waar de huisartsenopleiding 
gedaan wordt.  
 
Kenmerkend voor Kuinre ervaart dokter Bosch, de gemoedelijke samenwerking. Er is hier veel 
gemeenschapszin, nabuurschap en een goede sociale cohesie. De mensen hebben een goed netwerk 
en niemand is alleen. Mensen zijn ook goed opgeleid en kunnen goed inschatten waar men de huisarts 
voor raadpleegt en wel of niet op het spreekuur komen. Dit is kenmerkend voor een plattelandspraktijk. 
In de steden gaat het heel anders, daar gaan de mensen 
vaker en is regelmatig het bezoek aan een huisarts een soort 
dagbesteding. In de stedelijke gebieden zijn ook veel 
complexere  omstandigheden, onder andere taalproblemen, 
daardoor is er een moeilijke communicatie en bijvoorbeeld het 
niet kunnen begrijpen van een bijsluiter. Voor dokter Bosch is 
het platteland veel leuker. 
Verder kenmerkend van de huisartsenpraktijk in Kuinre is, dat 
21% van de mensen rookt. Dit is zorgelijk, veel patiënten 
hiervan overlijden aan longkanker of aan roken gerelateerde 
aandoeningen. Er is weinig overgewicht, mensen hebben over 
het algemeen veel beweging. Er is geen noemenswaardig 
drugsgebruik en weinig problematisch alcoholgebruik.  
  
Het is een landelijk probleem om huisartsen te vinden die 
werkzaam willen zijn in de plattelandspraktijken. Dat de dokter 
in het eigen dorp woont, komt tegenwoordig niet vaak meer 
voor. Nu is het regelmatig aan de orde dat een huisarts in een 
stedelijk gebied woont en in een plattelandsregio werkzaam is. 
Deze woon- werksituatie hoeft geen belemmering te zijn, 
alhoewel hij het wel mooi vindt dat collega dokter Ruud 
Vermeer wel in het gebied woont. Dokter Bosch hoopt van 
harte dat er in Kuinre e.o. een huisartspraktijk blijft in de toekomst. Dit is van belang voor de leefbaarheid 
van een dorp en de regio. Het behouden van gezondheidszorg is met name voor ouderen heel 
belangrijk. Het maakt mogelijk dat zij lang thuis kunnen blijven wonen. 
Dit moet men zich wel realiseren en waarderen dat er een huisarts is. Voor dokter Bosch is een opvolger 
gevonden. Hij moedigt  met enige noodzaak aan, dat het behouden van een huisarts in het dorpsplan 
wordt opgenomen. 
 
Na zijn afscheid in Kuinre, heeft dokter Bosch twee maanden vrij genomen. In de toekomst zal hij 
waarnemend huisarts in de omgeving van Zwolle zijn.  
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Toerist aan het woord 
 
We kwamen een mevrouw tegen toen ze boekjes en bladen ging omruilen aan de overkant van de Linde 
en vroegen of ze het leuk zou vinden om in onze dorpskrant te komen. Dat vond ze prima en even 
gewacht tot ze terugkwam aan boord. Ze vindt het een leuk idee dat in de info boxen die er staan ook 
boeken en bladen liggen die mensen omruilen als ze deze hebben uitgelezen. Ze maakt er veel gebruik 
van. Ik dacht zelf dat er alleen info materiaal van Kuinre in lag maar dat ze ook gebruikt werden als een 
soort bibliotheek wist ik zelfs niet.  
De redactie werd hartelijk ontvangen aan boord van de Stern van de familie de Peuter. Ad (63) en Jannie 
(61) komen uit Ede. Ze hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen waar Jannie regelmatig op past als de 
ouders werken. Aad is 39 jaar brandweerman geweest, 6 en half jaar in Almkerk wat vrijwillig was en 
daarna beroeps in Ede en dat heeft hij 33 jaar gedaan tot zijn pensionering. Jannie werkte in de 
huishouding tot Aad beroeps werd in Ede. Hij werkte onregelmatige diensten en toen was buitenhuis 
werken niet meer te combineren. In die tijd was je behalve brandweerman ook nog chauffeur op de 
ambulance en had hij elektronica gestudeerd, dus dat was een combinatie baan wat toen heel 
gebruikelijk was in die tijd. 
Ze vinden ons dorp erg leuk en vinden de Superrr en de slager erg fijn. Ze wandelen nu veel maar 
volgend jaar komen ze terug en nemen dan de fietsen mee om hier de omgeving te verkennen. De 
Weerribben lijkt hun een prachtig fietsgebied. Tijdens een wandeling kwamen ze bij de sluis de familie 
Siepel tegen met 2 van hun kleinzonen. Ze kwamen aan de praat en het bleek dat Jannet ook uit Ede 
kwam en daar hebben ze toen natuurlijk gezellig over gesproken. Ze zijn net een week onderweg en 
hebben al door prachtige dorpen gevaren. Jannie vind de Driewegsluis een beetje spannend dus die 
proberen ze zo veel mogelijk te vermijden. 2 september willen ze weer op hun thuisbasis 
Watersportvereniging Nulde zijn.  
Ze zijn deze week 41 jaar getrouwd en dat gaan ze vieren met een etentje in een eetcafe hier in het 
dorp. Ze hadden veel moeite om in Kuinre te komen met de boot omdat de vaarweg te smal word. Het 
groeit dicht als je vanaf de kant van Ossenzijl komt en  als je dan tegenliggers hebt is dat vreselijk lastig 
met passeren. Ze hebben een lage boot omdat de vaarhoogte beperkt is, en door het hoge riet en de 
bochten kun je ook niet zo goed de tegenliggers aan zien komen. Ze hebben dit ook van andere 
watersporters gehoord die ze bij de Superrr hadden gesproken. Op deze manier komen er weinig boot 
toeristen naar Kuinre. Dat vinden Aad en Jannie jammer want ze vinden ons dorp en omgeving erg 
mooi.  
Ook nog maar even verteld dat we volgend jaar weer Kuundersfeest hebben en dat ons dorp er dan 
fantastisch uitziet. Dat gaan ze onthouden, het leek ze erg leuk om een keer mee te maken. 
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Puzzel  
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De letters kunnen meerdere malen gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder 
naar boven en schuin gevonden worden. De overgebleven letters vormen samen twee woorden. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor 15 
december 2019. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Gerry Nijmeijer 
De oplossing was: Ligstoel 
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