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Van de redactie…. 
 
Dit jaar vieren en herdenken we de 75 jarige bevrijding van Nederland. De oudere generatie onder ons 
weet, uit ervaring, wat dat betekent. Zij hebben een periode in de bloei van hun leven, ondervonden wat 
het is om te leven in oorlogstijd. Daar kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling van maken. In deze 
tijd van snelle en geavanceerde communicatiemiddelen krijgen we dagelijks de problemen in de wereld 
mee. Het vele geweld, armoede, onvrede, corruptie, schendingen van mensenrechten, onderling 
wantrouwen, machtsvertoon en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het ontwrichtende effect hiervan 
in landen, families, dorpen en steden, culturen maakt een alledaags leven en een normale ontwikkeling 
in een land vrijwel onmogelijk. Het oud zeer wat er blijft kan jaren later een bron zijn voor nieuwe 
ongeregeldheden. Het kan vele generaties door sudderen. 
 
In Nederland herdenken we ieder jaar op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren op 5 mei de vrijheid, het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen van de Tweede Wereldoorlog, maar van alle oorlogen 
wereldwijd. Ondanks dat het 75 jaar geleden is blijft het een essentieel onderdeel van onze samenleving 
en groeit er steeds meer belangstelling en deelname aan 4 en 5 mei herdenking. Het is goed dat de 
verhalen van toen verteld blijven en de verhalen van de wereld van nu tot ons komen. Dan beseffen we 
dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. In onze hedendaagse samenleving is respect, 
verdraagzaamheid en betrokkenheid naar elkaar toe een belangrijke grond onder een veilige en 
vreedzame omgeving.  
 
Dit jaar viert ook Kuinre dat het 75 jaar geleden bevrijdt is. Op initiatief van de provincie Overijssel komt 
er een “bevrijdingstoer” door 17 dorpen in de provincie. Er is een werkgroep in Kuinre actief en  in de 
week van 13 tot en met 19 april zullen er in ons dorp diverse activiteiten worden georganiseerd om de 
bevrijding te vieren.  
Ieder jaar herdenkt Kuinre op 4 mei de oorlogsslachtoffers. De stille tocht vanaf het Waagplein naar de 
herdenking op begraafplaats maakt altijd veel indruk.  Op de begraafplaats worden bloemen gelegd, 
mooie woorden gesproken, het muziekkorps speelt het Wilhelmus en the Last Post. De aanwezigheid 
van een ieder en in het bijzonder van de nabestaanden van de gevallen Canadese en Engelse piloten 
doet ons beseffen dat zij en vele anderen, hun krachten en zelfs hun leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid.  
 
In deze dorpskrant heeft de werkgroep “75 jaar bevrijding” uitgebreid verhaal gedaan van de 75-jarige 
bevrijding in Kuinre en het bijbehorende activiteitenprogramma. Tevens zal de speech van de 
herdenking uit 2019 van wethouder Tiny Bijl worden bijgevoegd.  Deze verhalen zullen ons vertellen wat 
de oorlog heeft betekend in Kuinre en doen beseffen dat leven 
in vrijheid niet vanzelfsprekend is.  
 

 

We wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Maart  

07-03-2020 Bingo VCK’76, aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter” 

14-03-2020 Jaarlijkse uitvoering Zomabe’s, aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter” 

16+17-03-2020 Open dag PSZ “Tweeplus” 

18-03-2020 Boomfeestdag 

19-03-2020 Vrouwen van Kuinre: Dick Bleumink over verkeerskennis 

28-03-2020 Oud ijzer t.b.v. jeugdhonk 

28-03-2020 Jaarlijkse uitvoering O.K.K., aanvang 20.00 uur dorpshuis “de Botter” 

  

  

April  

01-04-2020 Vrouwen van Kuinre: Paasdoedag o.l.v. creatieve commissie 

07-04-2020 Vrouwen van Kuinre: Excursie naar brandweerkazerne Steenwijk 

09-04-2020 Vrouwen van Kuinre: Lezing door Henk Dillerop – gevangenisdirecteur 

13-04-2020 NOP buitendag, Hopweg 21 te Bant, Staatsbosbeheer 

13-19/04-2020     Diverse activiteiten i.v.m. 75-jaar bevrijding 

18-04-2020 Live band in jeugdhonk  

23-04-2020 Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Kuinre, aanvang 20.00 uur, dorpshuis 
“de Botter” 

  

Mei  

09-05-2020 Fancy Fair bij jeugdhonk, 11.00 uur – 15.00 uur 

12-15/5-2020 Avondvierdaagse 

17-05-2020 KAS autopuzzeltocht 

27-05-2020 Jaarlijks reisje Stichting Ouderen Kuinre en Blankenham 

27-05-2020 Collecte Prins Bernard Cultuurfonds 

  

Juni  

12-14/6-2020      Uit-jetent kampeerfestival 

     

  

  
 
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  
Maandag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. 
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KUINRE  

 
   

Beste dames en heren, jongens en meisjes,  

  

Namens het gemeentebestuur van Steenwijkerland mag ik het woord tot u richten tijdens deze herdenking in 

Kuinre.  

  

Op deze dag staan we met elkaar stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, op deze plek in 

het bijzonder herdenken we wat zich in Kuinre en omgeving afgespeeld heeft.  Ook hier vonden 

onschuldige mensen de dood. Over hen vertel ik u zo meteen graag meer.  

  

  

Het jaarthema van de herdenking 2019 is “In vrijheid kiezen”. Daarmee sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan 

bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht en bij de provinciale en Europese verkiezingen van dit jaar.   

  

In haar jaartekst over dit thema stelt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib dat democratie niet 

vanzelfsprekend is, maar met een verantwoordelijkheid komt. ‘Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken 

naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft, maar ook vraagt; 

namelijk om mee te doen.’  

  

Dat doen we door gebruik te maken van ons stemrecht, maar ook door in gesprek te blijven met elkaar. Ook in 

ons verschil van mening moeten we bereid zijn te blijven luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te 

sluiten. In staat blijven om in de schoenen van een ander te gaan staan, met de ander begaan te zijn.  

Als we dat niet meer kunnen, zijn we verloren. De joods-Amerikaanse schrijver Elie Wiesel die de Holocaust 

overleefde, stipte in zijn latere leven veelvuldig het gevaar aan dat schuilt in zwijgen en wegkijken. ‘Het 

tegenovergestelde van liefde is niet haat’, zei hij, ‘maar onverschilligheid.’  

  

De verhalen uit ’40-’45 zijn zo onmenselijk en bevreemdend dat we ze vaak niet eens kunnen bevatten. Het is 

voor ons, vandaag, in volkomen vrijheid, nauwelijks te begrijpen wat mensen dreef ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. Wat ze deden. Of nalieten. “In vrijheid kiezen” is natuurlijk een mooi begrip in vredestijd. Het is 

eenvoudig om moedig te zijn op veilige afstand in de geschiedenis. Toch is het, elk jaar weer op en rond 4 mei, 

dé vraag die velen van ons zichzelf diep in hun hart stellen: wat zou ík hebben gedaan? Voor wat, of voor wie, 

was ik bereid geweest risico’s te nemen?  

  

De vijf Engelse en Canadese vliegers die hier begraven liggen, namen risico’s als “part of the job”. Ze waren op 

missie, deden hun taak. De bommenwerpers waarmee zij op weg waren om doelen in Duitsland onschadelijk te 

maken, werden door Duitse nachtjagers aangevallen. Deze jonge jongens overleefden de crash niet. Ik noem hun 

namen:  

  

George Newsham, 29 jaar  

Edward James Brown, 22 jaar  

Thomas Henry Sutton, 21 jaar  

James Russell Griffin, 31 jaar  

Hilyard Lowell Myers, 23 jaar  

  

Dit is een idyllische plek aan het water. De vijf geallieerden kregen hun ereplaats achter het baarhuisje, met 

een zee van (gele) bloemen ervoor. En direct in ons blikveld stroomt de Linde, een lieflijk riviertje waarover 

plezierjachtjes voorbij glijden. Verderop snorren tractoren over boerenland. Ja, dit is een vredig stukje Kuinre.   
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Maar in datzelfde, lieflijke riviertje sprong Teunis Koopmans in de winter van 1945 zijn noodlot tegemoet. Voor de 

Kuunder commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten is een obelisk opgericht die vermeldt wat 

hem is overkomen: “Gevallen zijn roeping vervuld”.   

  

Kuinre was z’n thuis. Teunis en zijn vrouw Margje woonden hier vlakbij, in de Henric de Cranestraat. We zijn er 

zojuist met elkaar doorheen gewandeld. Dezelfde straat waar ook Bakkerij Koopmans gevestigd was, en in de 

oorlogsjaren hielp Teunis zijn vader een handje in de winkel.  

Maar hij was ook actief bij de ondergrondse, dat werd hem fataal in februari 1945. Toen drie SS’ers Teunis wilden 

oppakken dook-ie de Linde in en werd beschoten. Hij is nog naar huis gebracht, maar overleed kort daarna aan 

zijn verwondingen. Teunis is 36 jaar geworden.  

  

Er zijn ook Kuundersen slachtoffer van oorlogsgeweld geworden die níet op deze begraafplaats liggen. Ook aan 

hen denken we vandaag.   

  

Ik noem Dirk van den Bosch. Ook een bakkerszoon uit Kuinre. Hij dook onder in de Noordoostpolder, in die tijd 

onherbergzaam niemandsland dat – gedurende de oorlogsjaren onder regie van de bezetter - ontgonnen werd. 

Het was ook een ideaal toevluchtsoord voor veel jongens en mannen uit deze streek, die de Arbeitseinsatz in 

Duitsland wilden ontlopen. De Noordoostpolder werd in de volksmond dan ook het Nederlands Onderduikers 

Paradijs genoemd.   

  

Maar voor Dirk was de polder geen paradijs. Hij werd opgepakt, tewerkgesteld in Duitsland en overleed in 

Oldenburg, in november 1943, aan de gevolgen van difterie. Dirk werd 23 jaar, hij ligt begraven op het Nederlands 

Ereveld in Osnabrück-Westerberg. Zijn ouders waren bij de begrafenis aanwezig, maar konden het emotioneel 

niet opbrengen om hun zoon na de Bevrijding thuis, in Nederland te herbegraven.  

  

En we gedenken Boudewijn Dirk Leenheer, geboren in Kuinre, overleden in Kamp Vught, op 22-jarige leeftijd. Zijn 

jonge jaren bracht hij door in Kuinre, waar vader Hoofd der School was en moeder onderwijzeres. Nooit hebben 

ze geweten dat Boudewijn tijdens de oorlog twee levens leidde: klerk van het bevolkingsregister in Amsterdam, 

maar ook actief bij het verzet. Dat werd hem noodlottig. Op 28 augustus 1944 kregen zijn ouders een pak kleding 

van hun zoon toegestuurd, met daarbij de mededeling dat Boudewijn in Kamp Vught was gefusilleerd, samen met 

vijf collega’s van het bevolkingsregister.  

  

Al deze mannen maakten hun keuzes. Niet in vrijheid, maar wel met een stelligheid. Ze durfden risico’s te 

nemen voor onze vrijheid. Zij waren bereid hun eigen veiligheid op het spel te zetten voor de medemens.  

  

Ik dank u voor uw aandacht.  
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   Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken 

   
 
 
 

 
 
Voorjaars perikelen….. 

Het voorjaar komt er aan en ook zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar in verschillende 
groeistadia…….soms al tegen de bloei aan, maar anderen nog in de knop. Jammer genoeg kunnen wij 
nog niet veel duidelijkheid geven over het eindstadium van een aantal zaken die toch al enige tijd in 
ontwikkeling zijn. Op het moment dat deze “Kuunders Kwartiertje” in druk gaat, is het eindstadium nog 
niet bekend. Maar we willen u alvast wel informeren over de stand van zaken. 
 
 
N351 
Het lijkt alsof de discussie over de N351 al heel lang loopt, en gezien de eerste stappen die hierin gezet 
zijn ongeveer tien jaar geleden is dat natuurlijk ook zo. Maar de huidige ontwikkeling is nog geen jaar 
oud. Omdat er geluiden zijn dat deze ontwikkeling zo lang duurt, een kort tijdsbeeld: 

- Vorig jaar voorjaar werd duidelijk dat Kuinre de presentatie (80 km, bomen rooien en verbreding 
van de weg) die de gemeente en provincie gaven, niet accepteerde.  

- Er zijn daarna verschillende gespreksronden geweest met bewoners, met provincie, gemeente 
en adviesbureaus. De bewoners onderling waren het snel eens: de weg moest 50 kilometer 
worden met verkeersremmende maatregelen. De provincie en gemeente waren minder snel 
overtuigd. Vervolgstappen moesten door ons gezet worden om hun te overtuigen van de 
noodzaak. 

- In augustus is de inspreekmogelijkheid tijdens de politieke markt benut waaruit alle gemeente 
partijen overtuigd zijn geraakt dat 50 kilometer een vervolg moest krijgen. De eerste stap was 
gezet. De grote opkomst van de bewoners heeft dit zeker positief beïnvloed! 

- Daarna de provincie nog overtuigen: In september is de inspreekmogelijkheid bij de provincie 
benut. Ook hier waren weer bewoners naar Zwolle getogen om ons “statement” duidelijk te 
onderstrepen. 

- Uit beide inspreekmomenten is in oktober vastgesteld dat de verantwoordelijke wethouder in 
gesprek zou gaan met de provincie om de 50 kilometer verder vorm te geven. Dit is inderdaad 
gebeurd. 

- Half december hebben de provincie en gemeente een rapport opgesteld met vermelding van de 
aanpassingen en de financiële consequenties.  

- In januari is dit rapport verder intern met en door beide partijen besproken en bestudeerd. 
- 17 februari heeft Plaatselijk Belang dit voorstel besproken met de gemeente en de provincie. 

Deze bespreking heeft Plaatselijk Belang als positief ervaren. Het rapport zal nu voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad en de inrichting zal gedetailleerder uitgewerkt worden (in 
samenspraak met het dorp).  23 april zal er tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk 
Belang de voortgang tot dusver worden toegelicht door de provincie en de gemeente. 
 

Dus uiteindelijk heeft de gemeente en de provincie pas vanaf augustus / september 2019 actief ingezet 
op de 50 kilometer van de N351. En helaas, wat wij ook dachten, is het niet zo simpel om twee borden 
neer  te zetten met 50 kilometer.  
Dus al met al: augustus/september t/m januari valt qua tijdsduur nog mee. 
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Zon en wind op land: 
- De ontwikkelingen m.b.t het zonnepark is op dit moment onbekend. De verkoop van de 

weilanden is een particuliere aangelegenheid. Bij het aanleggen van een zonnepark moet 
draagvlak bij de omliggende bewoners gecreëerd worden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit een 
moeizaam traject worden. 

- Het windmolenpark is een ander verhaal. Dit verloopt via de gemeente. Het Plaatselijk Belang 
was verrast met het voorstel van de gemeente, waar wij, samen met Blankenham en Blokzijl,  
kennis van namen twee weken voordat het in de gemeenteraad zou komen. Het betrof een 
advies vanuit het college om windmolens te plaatsen in de gemeente, ingegeven door urgentie. 
Een negental insprekers, waaronder ook uit Kuinre en natuurlijk ook vanuit het Plaatselijk Belang, 
hebben de wethouder doen inzien dat zij te voortvarend het advies heeft geformuleerd en 
gepresenteerd, al was het maar een adviesrapport. Er was immers geen enkel gesprek geweest 
met bewoners.  
De grote opkomst van de bewoners heeft opnieuw zeker bijgedragen aan de bewustwording van 
de politieke partijen dat wij als bewoners betrokken zijn.  

- Intussen heeft de politieke partij van de wethouder bewoners en Plaatselijk Belang uitgenodigd 
voor een bijeenkomst waarin een gezamenlijk overleg plaatsvindt m.b.t de duurzame energie. Er 
zijn meer mogelijkheden om energie op te wekken, maar ook energiebesparende maatregelen 
zouden beter benut moeten worden. Locaties waar energie opgewekt wordt kan mogelijk ook 
breder gezien worden, buiten de grenzen van de gemeente. Maar ook buiten natuurgebieden, bv 
daken, industrieterreinen. Kansen en bedreigingen van verschillende alternatieven en opties 
zullen zeker aan de orde komen, waarbij duidelijk mogen zijn dat financiële genoegdoening niet 
altijd doorslaggevend is bij keuzebepaling. 

- Enfin, het gesprek met de gemeente en bewoners vindt een aanvang op donderdag 27 februari 
2020. 

- U mag er van uit gaan dat de strijdbare inzet van de N351 voortgezet wordt met de ontwikkeling 
van de duurzame energie. Natuurlijk weten wij ook dat er “klimaat” stappen genomen moeten 
worden, maar daar willen wij wel bij betrokken worden en in meedenken en gehoord worden.  

 

Duurzaam Kuinre 
Een groep actieve bewoners, Plaatselijke Belang Kuinre en de gemeente Steenwijkerland zetten zich in 
voor een duurzaam Kuinre. Onder het mom van ‘Ik begin!’ wordt er geprobeerd om samen met de 
bewoners op een praktische manier Kuinre duurzamer te maken. In de maand januari is er de kans 
geweest om u op te geven voor een warmtescan van uw huis. Dit heeft geresulteerd in een 3 tal 
avonden waarin er ruim 20 warmtescans zijn gemaakt. De resultaten hiervan konden opgehaald worden 
op een duurzaamheidsmarkt op 1 februari in de Botter. Hier waren meerdere kraampjes waar informatie 
te winnen was, dit was voor iedereen toegankelijk. Wij als Plaatselijk Belang zetten dit soort projecten 
graag voort en wellicht zullen er in de toekomst vaker dit soort initiatieven tot stand komen. 
 
Zorg & Boodschappen 
Sinds 3 oktober 2018 bestaat de Zorg & Boodschappen in Kuinre. Elke donderdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie. Tijdens deze ochtend is er altijd een 
wijkverpleegkundige van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en een buurtwerker van Sociaal Werk de 
Kop aanwezig om een luisterend oor te bieden en eventueel vragen te beantwoorden over thuiszorg, 
mantelzorg of welzijn. Doordat de supermarkt te klein is voor een koffietafel zijn wij uitgenodigd om koffie 
te drinken in dorpshuis De Botter. De koffie en thee staat voor iedereen klaar. Dit kan zijn voor een goed 
gesprek, het ontmoeten van nieuwe mensen, maar natuurlijk ook voor de gezelligheid. 
  
Bent u slecht ter been of lukt het u niet om alleen te komen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen 
dan kijken wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-30294224. U 
bent van harte welkom voor een bakje koffie. 
  
Daarnaast heeft Sociaal Werk de Kop iedere eerste donderdag van de maand  een inloopspreekuur in 
dorpshuis De Botter van 09.00 uur tot 10.00 uur. 
Hier kun je terecht voor een persoonlijke vraag, natuurlijk kan er altijd een afspraak gemaakt worden. 
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Toerisme 
Er is een aanvang gemaakt samen met Blankenham, Blokzijl, Vollenhove en de Noordoostpolder om 
een toeristische fietsroute samen te stellen, waarbij de historische zeedijk met het uitzicht op het nieuwe 
land verhaald wordt. Gezamenlijk willen wij deze route ontwikkelen. Specifieke Zuiderzee dorpjes, 
grenzend aan het nieuwe land, elk met hun eigen karakter en toeristische aantrekkelijkheid. Uniek in de 
wereld! Een zeedijk om water tegen te houden, maar ook het ontwikkelen van land uit zee. Naast elkaar 
op een paar kilometer. Op welke wijze en hoe een en ander verder vorm gaat krijgen is nog prematuur. 
Er hebben pas twee gesprekken plaats gevonden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de 
toeristische invulling dan vernemen wij dat graag. 
 
Woningbouw 
Bij het ter perse gaan van deze editie van het Kuunders Kwartiertje is een afspraak geweest met 
Plaatselijk Belang, Wetland Wonen en de gemeente over woningbouw in Kuinre. Er zal een oriënterende 
en informerende avond plaatsvinden (datum etc. volgt) waarbij u geïnformeerd wordt over 
mogelijkheden. Intussen kunt u uw belangstelling voor een woning of een kavel in Kuinre kenbaar 
maken bij het Plaatselijk Belang. Hier zal rekening mee worden gehouden bij het ontwikkelen van de 
mogelijkheden van verdere plannen. 
 
Welzijn 
Een uitvoering van verdere invulling voor aanbod van diensten wordt verder uitgewerkt, echter hangt een 
en ander samen met de toekomstige invulling en rol van de Superrr, aangezien dit een centrale plek zou 
kunnen zijn. Op dit moment is de toekomst van de Superrr nog onbekend. Daarom is het welzijn 
onderwerp voor u even “een pas op de plaats”. Maar achter de schermen wordt er wel aan gewerkt. 
 
Bomenkap begraafplaats 
Helaas zijn er zieke bomen bij de begraafplaats die uit veiligheid gekapt moeten worden. Er worden 
nieuwe bomen geplant. Diverse typen waardoor een afwisselend beeld verzorgd wordt. 
 
Dorpsplan 
Het Dorpsplan zoals u heeft ontvangen zal in het voorjaar verder met bewoners worden besproken. 
Momenteel worden onderwerpen in kaart gebracht en geprioriteerd, waarna een planning kan volgen 
m.b.t uitvoering. U wordt hier verder over geïnformeerd, vooral vanuit de vertegenwoordigers van uw 
buurt. Uw ideeën kunnen zij ook meenemen in de buurtgesprekken. Zij zullen uitgenodigd worden om 
over de verdere uitwerking van het dorpsplan met het PB in gesprek te gaan. Mocht een buurt niet 
vertegenwoordigd zijn dan spreekt het voor zich dat de belangen die in die buurt spelen niet 
meegenomen kunnen worden in de gesprekken.  
 
Tot zover een samenvatting waar wij mee bezig zijn, de zaadjes die geplant zijn en de groei daarvan.  
Het wordt een vruchtbaar voorjaar als deze zaailingen uitgroeien. 
 
Dank nogmaals voor uw aanwezigheid bij de inspreekbeurten. Wij zullen niet schromen opnieuw u te 
benaderen. Wensen wij iedereen een goed voorjaar en tot een volgende keer. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Plaatselijk Belang Kuinre. 
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Feest Stichting Kuinre 
 
Zoals jullie allemaal wel weten is het dit jaar weer zo ver, Kuindersfeest  2020. Het feest zal zoals 
gewoonlijk in het eerst weekend van september plaatsvinden. Van dinsdag 1 tot en met zondag 6 
september.  
 
De feeststichting is al hard aan het brainstormen geweest om weer een leuk programma op te stellen. De 
grote lijnen van het programma zijn al redelijk bekend. Op de dinsdag worden zoals ieder jaar de buurten 
gejureerd. Woensdag is er een middag voor de kinderen en in de avond een gezellige avond met Kuunders 
cabaret. Voor de ouderen is donderdag de brunch en in de avond een spetterende Kuunderse quiz. De 
vrijdag is zoals traditiegetrouw de optocht en in de avond feest in de tent met muziek. Voor de zaterdag 
wordt hard aan een reünie gewerkt dus mocht u nog een oud Kuinderse kennen die dit niet mag missen 
laat het hen weten. In de avond groot feest in de tent met een coverband. De zondagochtend is er een 
kerkdienst en in de middag gaat de tent weer open om Kuindersfeest 2020 grandioos af te sluiten.   
Er zijn al een heleboel leuke onderwerpen binnen gekomen zowel voor de buurten als voor de optocht. Het 
opgeven van de onderwerpen kan worden gedaan bij Marja Wietsma, iedere buurt heeft een brief 
ontvangen waar dit ook in staat.  
Kortom we hebben met z’n allen weer een mooi feest om naartoe te 
leven deze zomer.  
 
Groeten Feest Stichting Kuinre 

Hej’t ok leezn? 
 

Uut d’owe deuze 
 
’n Volnoover viserman en zien knechien koemt mit zien skip noar de Kuunder ome te helegn. D’andre 
dag stoat ’t zwoare skip op ’t drooge en zie hebm hart mitwerkt. 
As ’t volk van de werf noar huus goan is, zitn ze op ’t achterboort wat uut te rustn; ’t belooft ’n mooje 
wientstile oavmt te worn. Plots ziet ’t knechien ’n zwarte kate opt onderdeurtjen van ’t veuronder zitn. 
Derekt griept hij zien dolkemes en goojt dit mit presiese zeekerhejt noar de kate die gewont vortvlucht. 
D’andre dag binn de manluudn al weer vroeg ant werk, want mit ales wat zie zelef kunn doen, bespaarn 
ze gelt. Veule proatn hebm ze niet, hun gedachtn dwaaln vaak of noar ’t gebeurn mit de zwarte kate. ’t 
Knechien koemt onder ’t skip vandoan ome kofie te hoaln veur de skiper en humzelef. Veurdat hij de 
leder opgoat dat teugn ’t skip anstoat, kiekt hij eevmpies ome zich hene en vesteent van skrik. Hij 
ontdekt de werfboas mit zien hooft int vebant en vlucht geliek weer onder ’t skip, fejleg in de buurt van 
de skiper. Dize kiekt hum veraldereert an, wat mekeert die jonge toch? Mar as hij zelef de wefboas ziet 
mit ’t vebant ome zien hooft, weet hij ok wat er gebeurt is: de kate, die zien knechien de veurege dag 
mit zien dolkemes het vewont, is de werfboas west die in ’n kate verandert was! 
 
De bruge ant begin van ’t Nije Knaal is vroeger ’n vaste bruge. Dize wort vevangn deur ’n howtn 
klapbruge, die deur ’n brugewachter bedient wort, die ok kastelejn is. Hij het ’n mooj bort an de bruge 
hangng: 
  Hier woont Jan Kok, hij is Pieters voogt 
  Die zorgt dat gien meens zien keel vedroogt 
  Men striekt gien mast zooas weleer 
  Ik hoal de bruge now op en neer 
 
Akermanechien  
**********************************************************************************************************************  



                     13 
 

 

 

 



                     14 
 

 
 
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. 

Vier het voorjaar tijdens de ‘Buitendag Noordoostpolder’ bij Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. 

 
Het eerste prille groen schijnt door de bomen, vogels zingen hun hoogste lied en de bosbodem prikkelt de 
neusgaten: in het voorjaar lonkt de natuur. In het Kuinderbos, waar het bos uit zijn winterslaap ontwaakt, 
nodigt Staatsbosbeheer iedereen uit voor een gezellig dagje natuur.  
 
Tijdens de BUITENDAG NOORDOOSTPOLDER, georganiseerd door Staatsbosbeheer en Lionsclub 
Noordoostpolder op 2e paasdag 13 april kan iedereen kennis maken met het werk van Staatsbosbeheer en 
deelnemen aan tal van activiteiten. 
 
Plezier voor jong en oud 
 
Ook dit jaar heeft de organisatie van de Ridders van de IJssel weer uitgenodigd. Deze ridders strijden met 
zwaardgevechten om de hand van de Jonkvrouw. In het middeleeuwse kampement maken zij wapens, 
breien maliënkolders en koken zij zoals vroeger werd gedaan. 
 
Voor de kleintjes is er een speciaal programma: samen met de paashaas zoeken naar chocolade eieren, 
timmeren van een nestkastjes, eieren schilderen en geschminkt worden. Er staat een springkussen en er is 
een knapperend kampvuur om een broodje te bakken. Wie niet over het kabouterpad loopt, mist iets 
unieks!  
 
En deze editie kent uiteraard weer de mogelijkheid om samen met jouw hond, welk ras dan ook, mee te 
doen aan de “Jack Russel Race”. Er is een parcours uitgezet waarbij jouw viervoeter ook mee kan rennen. 
Dus breng je trouwe vriend mee en maak er samen een sportieve dag van.  
Voor de oudere kinderen is er de klimwand, ringsteken op de een minitractor en veel leuke spelen, zoals 
bijlsteel hangen en quad rijden.  
 
De rondvaart op het meer met de boswachter of een ritje met de huifkar door het uitgestrekte Kuinderbos 
zijn ook dit jaar weer mogelijk  
In totaal zijn er 80 stands en activiteiten te beleven. 
 
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom op de locatie aan de Hopweg 21 in Bant.  
 
De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,50 en voor volwassenen € 4,50. 
 
Tot slot, parkeren is geen probleem. Op 150 meter afstand van de hoofdingang is een parkeergelegenheid 
voor 400 auto’s en aan het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 600 auto’s. Vanuit het Schoterpad 
wordt u met een trekker en huifwagen naar het festivalterrein vervoerd.  
 
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om van 2e paasdag een geslaagd dagje uit te maken voor het hele 
gezin bij Staatsbosbeheer. Voor meer informatie over de Buitendag Noordoostpolder kijkt u op 
www.buitendagnop.nl en volg ons op Facebook buitendagnop. 
 
 

 

http://www.buitendagnop.nl/
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Dassen populatie Kuinderbos uitgebreid 

Kuinderbos- In 2017 werd voor het eerst een das in het Kuinderbos vastgelegd door Staatsbosbeheer 
met een fotovalcamera. In 2019 werd een tweede burcht gevonden met twee dassen die zijn vastgelegd 
op een fotovalcamera. Staatsbosbeheer heeft de aanwezigheid van deze dassen gemeld bij de Stichting 
Das & Boom. Omdat drie dassen een hele 'smalle' genetische basis vormen voor verdere voortplanting 
stelde Das & Boom voor om negen jonge 'weesdassen’ bij te plaatsen. Het Kuinderbos ligt namelijk vrij 
geïsoleerd ten opzichte van andere plekken waar in de wijde omgeving dassen voorkomen, zoals in 
Gaasterland en de Woldberg. De jonge weesdassen komen uit geheel Nederland en zijn nakomelingen 
van vrouwtjes die verkeersslachtoffer zijn geworden. Das & Boom heeft een landelijke ontheffing 
(Behalve Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland) om weesdassen op de vangen, te verzorgen en 
vervolgens bij te plaatsen in bestaande populaties.  

 

Inburgeren 

Met andere woorden, als zich ergens op een natuurlijke wijze dassen hebben gevestigd mag de stichting 
daar weesdassen bijplaatsen. Op 23 oktober 2019 zijn er negen dassen in een ren geplaatst. Deze is, 
inclusief een kunstburcht, door Staatsbosbeheer gemaakt en is aangelegd onder begeleiding van een 
medewerker van Das & Boom. Dagelijks zijn de dassen door de boswachters gevoerd met 
hondenbrokken en oud fruit. Op 7 januari 2020 zijn er in overleg met Das & Boom drie gaten in het raster 
geknipt. Zo kunnen de dieren ‘inburgeren’ en het Kuinderbos verkennen om zelf naar voedsel te gaan 
zoeken. We hebben bewust gewacht tot 7 januari omdat toen het geknal van vuurwerk voorbij was. Het 
bijplaatsen lijkt gelukt. Bij de eerste dassenburcht van het Kuinderbos is veel extra graafwerk 
geconstateerd. Om de dieren te stimuleren zelf naar voedsel te zoeken wordt op advies van Das & 
Boom nu nog om de dag gevoerd en dit wordt verder afgebouwd.  
 

Zindelijk 
 
Dassen zijn hele zindelijke dieren die regelmatig hun slaapplaats schoonmaken door oud gras en 
bladeren naar buiten te krabben en er vers materiaal naar binnen te brengen. Tijdens het verblijf in de 
ren werd ze stro aangeboden. In totaal hebben ze 5 pakken stro verbruikt als nestmateriaal. 
 

Voedsel 

Staatsbosbeheer is blij met de dassen in het Kuinderbos, de biodiversiteit is weer een stukje 
toegenomen dankzij dit mooie zoogdier. Dassen eten gevarieerd. Zo eten ze graag regenwormen maar 
ook vruchten van bomen en struiken, muizen en insecten vinden ze lekker, ze krabben bijvoorbeeld 
dode en rotte bomen open op zoek naar larven. 
 

Verkeer 

Met fotovalcamera’s proberen de boswachters de dieren nog een tijdje te volgen. De dieren hebben 
allen een chip en zo kan er bij een eventueel verkeersslachtoffer geconstateerd worden of het over een 
bijgeplaatst dier gaat. Auto’s zijn landelijk de grootste vijanden van dassen en maken regelmatig 
slachtoffers. 

 
Activiteiten komende periode: 
18 maart   boomfeestdag 
13 april   buitendag, zie www.buitendag.nl en facebook 
12-14 juni   uit-jetent kampeerfestival met tal van activiteiten info www.uit-jetent.nl 
 
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 
 

 
 

 
 

http://www.buitendag.nl/
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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. Peuteropvang "Tweeplus" is gevestigd in het gebouw van de 
Burg. De Ruiterschool.  
 
De peuteropvang is ervoor 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. Spelen op de peuteropvang is niet alleen leuk maar ook 
leerzaam, grensverleggend en ontspannend en tegelijkertijd een voorbereiding op de basisschool. 
 

In januari en februari stond het prentenboek “ Moppereend” van 
de nationale voorleesdagen centraal in de peuteropvang. 
 
Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot 
de kennis van taal. Voorlezen is de makkelijkste en leukste manier 
om je kind te helpen bij de taalontwikkeling. Maak van voorlezen 
een dagelijkse gewoonte. 
 
Het boek is niet alleen voorgelezen maar aan de hand van de 
prenten en de bijbehorende knuffeldieren ook uitgespeeld. 
We zijn met de peutergroep  naar de voorstelling van Moppereend 
in de bibliotheek van Steenwijk geweest.  
 
En zelf hebben de kinderen ook een voorstelling gehouden voor 
de kleuters van de basisschool!  
 

In het kader van de doorgaande lijn naar de basisschool houden we wel vaker gezamenlijke activiteiten 
met de basisschool. 
 
Maandagochtend 16 en dinsdagochtend 17 maart hebben wij OPENDAG! U bent van harte 
welkom, om geheel vrijblijvend, bij ons binnen te komen.  U kunt ons vinden in de basisschool. 
Wanneer u besluit uw kind aan te melden, houdt u er dan rekening mee dat het 6 weken kan duren 
voordat uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden. 
 
Openingstijden: maandagmorgen     08.30 - 12.05 uur  
     dinsdagmorgen       08.30 - 12.05 uur 
     vrijdagmorgen         08.30 - 12.05 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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Burg. de Ruiterschool 
 
 
Aandacht voor sociale weerbaarheid is van cruciaal belang 
 
Het is voor ouders, kinderen en leerkrachten fijn als kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen en gelukkig zijn. Dat ze met hun talenten kunnen werken en hun 

minder sterke kanten kunnen accepteren en er een weg in vinden hiermee om te gaan. Zo kunnen ze 
een eigen plekje innemen en steeds meer zichzelf zijn. Meestal gaat dit niet van een leien dakje maar 
met vallen en opstaan. Helaas lukt het niet alle kinderen om deze ontwikkeling door te maken. Soms 
stagneert om welke reden dan ook de groei. Kinderen hebben dan onvoldoende zelfvertrouwen en zijn 
niet weerbaar genoeg. De basis voor sociale weerbaarheid is zelfvertrouwen. Het is fijn als kinderen 
durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Hiervoor maken wij gebruik van de Fides 
methode. Fides is Latijns voor geloof, of vertrouwen. Deze methode bevat symbolen om op een heldere 
manier met kinderen te communiceren over en te werken aan sociale vaardigheden waarbij het kind 
leert om zelf bij te sturen. Deze gedachte past ook mooi bij de missie en visie van onze school. Vanuit 
de Fides gedachte kennen we de volgende symbolen welke we dagelijks inzetten en gebruiken: 
 
 
 

1. De ballon 
De ballon zetten we in om kinderen het belang van een goede 
houding en uitstraling te laten zien en te leren. 
 
 
 
 
 

2. De domino 
Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken met 
groepsprocessen en kan de domino vallen. Gevoel, 
overtuigingen, gedachten en daarmee gedrag spelen hierin 
een grote rol. 
 
 
 
 
 

3. De ‘Oké’ gedachte en de Ojee’ gedachte 
We stellen ons voor dat er in ons hoofd een kastje met twee lades zit. Een 
lade voor de ojee gedachten en een voor de oké gedachten. Het is mooi 
als kinderen gaan ontdekken welke gedachten ze hebben en uit welk 
laatje die gekomen zijn. We helpen kinderen om van ojee gedachten oké 
gedachten te maken. 
 
 
 
 

4. De sleutelbos 
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om 
de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een 
bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er 
niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. 
Zo proberen we kinderen uit te leggen dat het bij het oplossen van 
een probleem belangrijk is om te blijven proberen en niet op te 
geven.  
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5. Het honderd procent T-shirt 
Ik ben 100% oké, gewoon zoals ik ben! Met zelfacceptatie kan ik beter 
tegen kritiek en kan ik er zelf iets uit halen om te groeien. 
 
 

 
 
 

6. De rugzak 
We leggen kinderen uit dat iedereen als het ware een onzichtbare rugzak 
heeft. De hele dag maken we van alles mee en levert dat samen met onze 
gedachten allerlei gevoelens op. Deze verzamelen we in onze ‘rugzak’. 
 
 
 
 
 

7. De matroesjka 
Als iets mij niet raakt blijft het bij de buitenste, grootste pop en hoe meer 
het me raakt hoe verder het binnenkomt bij de poppetjes. Het kleinste en 
meest diep gelegen poppetje symboliseert dus ons diepste geraakt zijn. 
Dat geldt voor alle gevoelens. Hiermee hebben we dus een fijne ingang 
om het over gevoelens te hebben. 
 

 
 
Zelf doen staat voorop, maar hulp van anderen is daarbij vaak onmisbaar. Anderen laten je zien wat al 
goed gaat en wat nog niet. Anderen kunnen je tips geven of alternatieven aandragen. Het motto blijft: 
probeer jezelf te veranderen en niet de ander. Die ander wil misschien wel niet veranderen en dan blijf je 
afhankelijk. Leer gebruik te maken van alles wat je aan mogelijkheden in je hebt en dat is vaak meer dan 
we denken! 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Burgemeester de Ruiterschool, 
 
Peter Sloot. 
Clusterdirecteur 
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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre 
 
 

Uitvoering 
Onze jaarlijkse uitvoering houden we op zaterdag 14 maart 2020 
in MFA de Botter vanaf 20:00 uur.  
De drumband en de majorettes zijn flink aan het oefenen om voor u een 
leuke muzikale avond te maken.  
Tijdens deze uitvoering wordt er medewerking verleend door 
accordeonvereniging Crescendo uit Marknesse.  
In de pauze worden traditiegetrouw loten verkocht. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.  
 

 

In 1954 begon een groep jeugdleden accordeon te spelen en 
dit resulteerde in 1957 tot de oprichting van Accordeonclub in 
Marknesse. Rond 1960 werd Accordeonvereniging 
Crescendo officieel opgericht en is tot en met heden een 
bloeiende vereniging. Crescendo bestaat uit een enthousiaste, 
gemotiveerde groep mensen die het leuk vinden om samen 
muziek te maken (oefenen/spelen en af en toe optreden) 
Gezelligheid staat hoog in ons vaandel, maar natuurlijk zijn we 
ook serieus bezig. 
 

Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds 
De collecte voor het cultuurfonds wordt gehouden op  27 mei 2020. 
De opbrengst van deze collecte gaat naar cultuur en natuurbehoud. Cultuur is een belangrijke bindende 
factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de 
cultuursector vergroot worden, daarom is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van 
de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het 
Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen, 
kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische 
schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud. 
 

Met een muzikale groet en we zien u graag op onze uitvoering op 14 maart. 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                 
 
Regionale versterking van bibliotheken Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland  
De besturen van drie bibliotheekstichtingen (Staphorst, Zwartewaterland, Kop van Overijssel) hebben 
besloten een gezamenlijke directeur aan te stellen per 1 maart 2020. Dit besluit opent de weg naar 
versterking van de drie bibliotheekstichtingen, met het oog op lokale meerwaarde.  
Voor bibliotheek Staphorst betekent dit duidelijkheid over de opvolging van de huidige directeur Renée 
Kerdijk door Hans Hilbers. Zij gaat per 1 maart 2020 met pensioen. Voor Zwartewaterland en Kop van 
Overijssel betekent dit versterking van de al bestaande samenwerking, omdat Hans Hilbers daar al 
directeur is.  
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Werk in uitvoering .....    de Orchideeënwinkel 
 

 
 

 
 

In deze dorpskrant bezoeken we in Luttelgeest de Orchideeënwinkel van de familie Maarsen. Dirk, 
echtgenote Annet en zoon Thomas (27) runnen deze onderneming. Zoon Michel is werkzaam in de 
orchideeën kwekerij van Bernard. De Orchideeënwinkel heeft veel meer te bieden dan de naam doet 
vermoeden. 
 
In 1979 is de familie Maarssen vanuit Aalsmeer naar Luttelgeest gekomen. Deze tuindersfamilie had 
daar al ervaring met het kweken van orchideeën. In Luttelgeest zijn zij destijds begonnen met de 
Orchideeënhoeve.   
Vanaf 2011 heeft Dirk Maarssen een overstap gemaakt naar een eigen onderneming en is de 

Orchideeënwinkel begonnen. In de winkel is een 
ruim en gevarieerd aanbod van orchideeën, planten 
voor binnen en buiten en verse snijbloemen. Naast 
de familie werken er 3 bloembindsters in de zaak. Zij 
maken prachtige boeketten en bloemstukken en 
uiteraard kunt u ook zelf uw boeket samenstellen. 
Ook kunt u terecht voor rouwwerk en bruids-
boeketten. Dirk gaat twee keer per week naar de 
veiling, hij kan op de veiling bekijken wat hij koopt en 
neemt goede kwaliteit planten en bloemen mee naar 
de winkel.  

Veel bloemboeketten van de Orchideeënwinkel worden afgezet in supermarkten. Ongeveer 10 
supermarkten in de regio, waaronder Jumbo en Coop, verkopen boeketten en planten van de 
Orchideeënwinkel. En natuurlijk ook bij onze 
Superr in Kuinre, ook daar kunt u terecht voor een 
bloemetje, plant of perkgoed van de 
Orchideeënwinkel. 
 
De familie Maarssen heeft een veelzijdige 
onderneming en heeft meer te bieden dan 
orchideeën. Zo is er een uitgebreide 
visaccommodatie, zowel 4 indoor als 4 outdoor 
vijvers waarin men kan vissen op respectievelijk, 
forel, steur, karper en meerval. Er wordt 
momenteel gewerkt aan een palingvijver. Uniek in 
Nederland is de indoor steur- en karpervijver. De gevangen vissen worden meegenomen met 
uitzondering van de meerval en steur, deze vissen zijn 1.50 tot 1.75 meter en worden na de vangst weer 
teruggezet. Er zijn complete visarrangementen. Men kan dan een aantal uren vissen naar de gewenste 
vis. Er worden per arrangement vissen uitgezet, eventueel huur van een hengel, koffie en thee. Het 

arrangement kan uitgebreid worden met 
een broodmaaltijd, buffet of keuze uit 
diverse plate menu’s. Tevens is er een 
rookschuur zodat de gevangen vis gerookt 
kan worden. En als je niet van vissen houdt 
is er de mogelijkheid om vers gerookte vis 
te kopen.  
 
Mocht u zelf een vijver hebben of 
overweegt u een vijver aan te schaffen, 
dan kunt u in de Orchideeënwinkel terecht 
voor een ruim assortiment vijvervissen, 
vijverplanten en visvoer.  
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Voor de echte visliefhebbers is er de camping. Iedere campingplek grenst aan een vijver, zodat men 
vanuit de tent kan vissen. De camping is het hele jaar rond beschikbaar om te kamperen. Deze is ruim 
opgezet er zijn ongeveer 30 campingplaatsen. Er is momenteel 1 trekkershut, het aantal trekkershutten 
wordt dit jaar uitgebreid. De camping is voorzien van toilet- en douchegelegenheid. Goed verharde 
paden en genoeg terrassen aan de vijvers. Voor wie dat wenst kan er ontbeten worden in het restaurant.  
 
Naast visvijvers en camping organiseert Dirk ook dagtochten zeevissen. Vanuit Den Helder haalt Dirk 
met de visboot de groep deelnemers op en gaat een dagje zeevissen op de Noordzee. Tijdens de tocht 
steekt  de boot aan op Razende Bol ( zandplaat bij Texel) waar het gezelschap een wandeling kan 
maken en zeehonden spotten. Uiteraard zorgt Dirk voor voldoende proviand aan boord. Heel geschikt 
voor een gezellige dag uit. 
 
Het restaurant biedt plaats voor een gezelschap van ongeveer 150 personen. Ideale gelegenheid voor 
een feestje, workshop, receptie. Het restaurant is compleet en gezellig ingericht en heeft een huiselijke 
uitstraling. De catering kan geheel naar wens worden verzorgd. Er is keuze uit diverse buffetten,  
menu’s, broodjes en snacks. Er wordt gewerkt met verse producten, uiteraard indien wenselijk, met een 
ruime keuze vis. Zowel de camping als het restaurant en de catering verzorgt de familie in eigen beheer. 
 
 

 
 
Een bezoek aan de Orchideeënwinkel is zeer de moeite waard en zal u verrassen. 
Op de website vindt u uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van de Orchideeënwinkel. 
www.deorchideeënwinkel.nl. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.de/#orchideeënwinkel.nl
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Op z’n Kuunders 
 

Nachtklaverjasmarathon 

Er waren 48 deelnemers deze nacht om mee te 
doen met de klaverjasmarathon. De hoofdprijs, een 
half varken ging dit jaar naar Cor Ruiten met 13.415 
punten. Daarnaast waren er nog 10 vleesprijzen 
van onze Ambachtelijke slager André Mulder. De 
puntentelling werd bijgehouden door Alie Damhuis 
en de verzorging van eten en drinken door Jurgen 
en zijn personeel. De beste Kuunderse deze nacht 
was Mathé Snippe, hij had de derde prijs. De 
poedelprijs ging naar Klaas Boessenkool. Het was 
weer een geslaagde gezellige nacht. 
********************************************************************************************* 

Senioren vissen Kuinre. 

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

Opbrengst plastic doppen 2019. 
 
De opbrengst van de plastic doppen was super in 2019. Steeds meer mensen sparen ze voor de KNGF. 
Vroeger was het KNGF alleen voor blinde en zeer slechtziende mensen, maar tegenwoordig leidt men 
ook honden op voor personen in rolstoel, PTSS en kinderen met Autisme. Dan worden ze 
Autismegeleide- assistentie en Buddy honden genoemd.  
 
In 2018 was er voor € 40.000,00 aan plastic doppen gespaard en in 2019 maar liefst € 63.966,00. Een 
fantastisch bedrag waar heel veel honden voor kunnen worden opgeleid. 
Hoeveel moeite kost het nou om ze even apart in een zakje te doen en dan even wegbrengen. Is ook 
nog goed voor het milieu. De doppen worden weer hergebruikt voor allerlei dingen. 
 
De doppen kunnen nog steeds worden ingeleverd of bij huis neergezet  bij :  
 
Klara van Vels Vijverpark 35 / Marianne Prenger Vijverpark 55 / Astrid Versluis Vijverpark 30 
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Op z’n Kuunders 
 

Arnold Pit en Richard Fransen zien beide Abraham! 

                                                                                

 
 

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

Na 44 jaar werkzaam te zijn geweest bij PostNL (PTT Post, TPG, TNT), waarvan 41 
jaar in Kuinre, gaan wij officieel per 1 mei 2020 met pensioen. Zoals het nu lijkt zal 
vrijdag 27 maart onze laatste werkdag zijn. Wij hopen dat onze opvolger met net 
zoveel plezier de post rond zal brengen zoals wij de afgelopen jaren hebben gedaan. 
Wij willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen, de gezellige 
gesprekjes etc. die wij in al die jaren mochten ontvangen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jan en Anneke Mast 

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

KU11 

In voorgaande jaren werd het winterse onderhoud aan de KU11 gedaan bij Roelof Muis in de Wetering. 
Met behulp van  een heftruck en spanbanden kwam de oude dame vervaarlijk krakend en piepend uit 
het water en werd op een platte kar gelegd. Omdat we zo zuinig zijn op ons varende monument was juist 
dat kraken en piepen altijd een uiterst spannend moment. En omdat we ook zuinig moeten zijn op de 
schippers en hun gemoedsrust zijn we des te meer tevreden dat de KU11 nu al voor het derde jaar in 
Giethoorn kan overwinteren. In het botenhuis van de punterwerf van Jan Schreur is daar een goede plek 
gevonden. We kunnen bovendien gebruikmaken van de faciliteiten van de werf om onder andere het 
schilderwerk in alle rust te doen. In de derde week van februari is het traditionele voorjaarsberaad 
gepland. Daar zal in een snelkookpan van inspiratie en enthousiasme de planning voor 2020 worden 
gemaakt. Sowieso zal de KU11 vanaf de eerste zaterdag in mei weer beschikbaar zijn voor rondvaarten 
in de Weerribben. Ze vertrekt dan vanaf een nieuwe steiger die gemaakt kon worden door een financiële 
bijdrage van de Kerspel Oldemarkt die activiteiten in de 
voormalige gemeente IJsselham ondersteunt en waarvoor 
dank! We verwelkomen u graag aan boord! 
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 V.C.K. ‘76 
 

 
 
 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is Rypke 
Paulusma feestelijk in het zonnetje gezet vanwege zijn 
25 jarige lidmaatschap. 
 
We hebben tevens afscheid genomen van een aantal 
bestuursleden te weten Jentje Groenestege, John de 
Vries en Fred Bakker. Nogmaals dank voor jullie inzet! 
We hebben Jurgen Koster verwelkomt als nieuw 
bestuurslid. 
 
 
Afgelopen december is er een instuifochtend voor de 
jeugd geweest. Dit was een zeer geslaagde ochtend waarvan de jeugd met volle teugen heeft genoten. 
Naast het gewone volleyballen werd er o.a. met strandballen gevolleybald en “blind” gespeeld d.m.v. een 
stuk plastic waardoor je de tegenstander niet kon zien. De ochtend werd met een lekker bordje patat 
afgesloten.  
 
 
Mocht je nou interesse hebben om te gaan 
volleyballen dan kun je gerust eens vrijblijvend 
meetrainen op een van de volgende 
tijdstippen: 

 
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) 
 

Bestuur VCK’76  
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FANCY FAIR 

 

Stichting jeugdhonk Kuinre 

Op zaterdag 9 mei 2020 organiseert het jeugdhonk haar jaarlijkse fancy fair 

van 11:00 uur t/m 15.00 uur. 

Locatie: Strandhuus- Havendijk 1 Kuinre 

Rozen, Aardbeien - Diverse hangplanten - Koffie met appeltaart – 

Pannenkoeken , hamburgers en patat – Gezellige 

spelletjes – Grabbelton – Enveloppenspel 

 

Let op, het is 1 dag voor moederdag!! 

De koffie staat klaar!! 

 

 

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

Kuinre loopt warm voor energiebesparing 
 
Op zaterdag 1 februari vond er een bewonersmiddag duurzaamheid plaats in dorpshuis de Botter in 
Kuinre. De middag was georganiseerd door aantal actieve bewoners, Plaatselijk Belang Kuinre en de 
gemeente. Inwoners van Kuinre en omstreken konden die middag de uitslag ophalen van de warmte-
scan waar mensen zich ruim een week daarvoor hadden aangemeld. De warmtescan is vervolgens 
uitgevoerd door vrijwilligers die medebewoners op weg willen helpen bij de verduurzaming van hun 
woning. Ook voor iedereen die deze scan niet had laten doen, maar wel geïnteresseerd was in 
energiezuinige mogelijkheden,  stond er een kop soep met brood, of koffie met cake klaar. Dit alles 
zorgde voor een mooie aanloop van bezoekers gedurende de hele middag. 
 
Ruim 30 mensen werden blij gemaakt met een energiebesparingstas, waar onder meer verschillende 
isolerende materialen, energiezuinige LED lampen en een kortingsbon in zaten. Eén van de eerste 
tassen werd door Wethouder Tiny Bijl overhandigd.  Vanuit het energieloket was er een medewerker 
aanwezig om uitleg te geven over subsidieregelingen. 
 
Voor de bewustwordingscampagne IK BEGIN was veel enthousiasme in de vorm van een interactief 
vragenspel. Mensen konden door het beantwoorden van  verschillende kritische vragen zelf een beeld 
krijgen van hun bewustwording en houding ten opzichte van zorg dragen voor een beter milieu. 
Opmerkelijk was dat veel mensen wel meer gebruik zouden willen maken van het Openbaar Vervoer, 
maar dat dit in de diverse kernen van Steenwijkerland niet altijd mogelijk is. Ook heel positief was dat 
veel mensen al  een eigen tas meenemen naar de winkel en zich ook vaak afvragen of ze een product 
echt nodig hebben en liever zelf een bidon of dopperflesje meenemen in plaats van plastic. Een goed 
begin.  
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Kuinre oud en nieuw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 (links)  

Nog twijfelachtig. Is het ook in de buurt van WI-83,84 Roelofje Dragt. Het huis met de hoge stoep was 
dat van Jan de Lange en Antje Kroes? 
 
Foto 7 (rechts) In de jaren 20 was er een wagenmaker Luite van Vels x Jacobje van Dijk (zoon Bernard) 
in het pand waar later de smid Hendrik Kok heeft gewoond, naast bakkerij Woudsma, nu Kor van der 
Meer . 
 
Hieronder nog enkele foto’s. Wie weet waar deze huizen hebben gestaan in Kuinre? 
 

Foto 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 

 

 
 

Foto 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Oud IJzer Aktie                                          
Stichting “Jeugdhonk” Kuinre 

 

Op zaterdag 28 maart a.s. komen wij weer langs om oud ijzer op te halen. 

U kunt het oud ijzer na 9 uur ’s morgens op de stoep zetten of een van de onderstaande 

personen bellen om het op te halen. Geen oud ijzer bij het jeugdhonk brengen alstublieft!! 

 

LET OP: Witgoed is geen oud ijzer. Wij kunnen dit dan ook niet meenemen!  

 

Astrid Versluis      06-20043087 

Cynthia Klomp      06-21868808 

Annemiek Rijpkema      06-13231639 

 

Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij de bewoners van de buitenwegen om vooral in 

ieder geval even te bellen. 

 

 

NAMENS DE JEUGD VAN KUINRE BEDANKT!!! 
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Vrouwen van Kuinre   
  

 

 
 

17 januari waren ruim 200 inwoners uit Kuinre, Luttelgeest,  Scherpenzeel en omstreken aanwezig bij de 
voorstelling “Frontale Confrontatie” van vrouwencabaretgroep 2Recht2Averecht. Met een knipoog en 
een kwinkslag  werd het leven van alledag op de hak genomen, maar ook serieuze onderwerpen werden 
niet uit de weg gegaan. Het was een enorm geslaagde avond!  
 

 
     Op 23 januari 2020 werd de jaarvergadering van de 
     Vrouwen van Kuinre gehouden. Na het voorlezen van 
     de diverse verslagen werd er een quiz met allerlei 
     woordspelletjes gehouden. De hersens werden flink 
     gekraakt en het was af en toe muisstil in de zaal  
     (en dat gebeurt niet zo vaak…).               
     Ook werden deze avond een groot aantal jubilarissen   
     in het zonnetje gezet, zie foto. Op de foto ontbreekt  
     mevrouw A.Timmerman, zij is maar liefst 65  jaar  
     lid van de vrouwenvereniging in Kuinre! 
 

  

AGENDA 
19 maart 2020  Opfrissen van onze verkeerskennis door Dick Bleumink uit Bant  
1 april 2020   Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie 
7 april 2020   Excursie naar de brandweerkazerne in Steenwijk 
9 april 2020   Lezing door Henk Dillerop over zijn werk als gevangenisdirecteur 
12 mei t/m 15 mei 2020 Avondvierdaagse 
 
********************************************************************************************************************** 

Stichting Ouderen Kuinre Blankenham    
 
De kerstviering was vrijdagavond 20 december in dorpshuis de “Botter”. 
De zaal was heel mooi in kerstsfeer en we konden deze avond 60 personen verwelkomen. 
We begonnen deze avond met enkele kerstliederen, Pastor Jaap Scholten verzorgde de overweging, het 
kerstverhaal werd verteld door Clara Mulder. 
Daarna gingen we met zijn allen genieten van een heerlijke broodtafel met kroket. 
Hierna las Gerry Nijmeijer een gedicht voor. 
Als laatste deze avond een optreden van het koor Jubilee uit Kuinre.                 ´ 
De voorzitster sloot deze avond, en met dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend. En 
wenste ons allen goede feestdagen toe. 
 
De nieuwjaarsreceptie was dinsdag 7 januari en werd bezocht door 25 
personen. 
Onder het genot van een hapje en drankje, hadden we als spreker 
onze boswachter Harco Bergman die ons een mooi verslag deed over 
zijn werk, het Kuinderbos toen en nu en het dierenleven in het bos. 
 
Mededeling 
Houdt u 27 mei vrij voor ons jaarlijkse reisje. 
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 

 

 

 
 
 
Bestuur: Voorzitter Astrid Versluis, Penningmeester Heidi Veenstra, Secretaris Sigrid Veenstra, 
Angélique Wietsma, Annemiek Rijpkema, Aubrey Veldkamp, Kay Oosterkamp, Cynthia Klomp, Lilian van 
Dongen en Afien Wijnands. 
 
Jeugdbestuur: Annemijn v/d Bles, Ilva Postma, Mariët Elzinga, Regina van Ee, Roy Veenstra, Danique 
Havelaar, Yildou Bos en Marije Kingma. 
 
Het ging tekeer, zoals alle jaren met het carbid schieten. Het was gezellig.  
 
We trappen 2020 weer af met een hele volle agenda. 
De agenda staat bol van allerlei activiteiten die er voor de zomervakantie gepland staan. Harstikke leuk 
natuurlijk. 
 
We trappen af met een leuke TOFFE knutsel avond op 28 februari. Onder leiding van Annelous 
Breukers hebben we hele TOFFE flipperkasten gemaakt en de meiden een enorm TOF vloerkleed. Het  
was echt heel erg gezellig en super druk. Top avond. Annelous super bedankt. Sylvia fijn dat je ook 
wilde komen helpen. 
 
Het laatste weekend van maart komen we weer bij u langs om het oud ijzer op te halen.  
18 april hebben we in het kader van 75 jaar bevrijding een gezellige avond met een gave band in het 
jeugdhonk. Houdt onze Facebookpagina in de gaten. 
  
Op 9 mei organiseren we weer onze jaarlijkse Fancy Fair. Met mooie planten en bloemen, zelfgemaakte 
pannenkoeken, enveloppenspel en nog veel meer leuks. 
 
Uiteraard hebben we nog veel meer in de pen zitten, maar daarover meer in de volgende editie van het 
Kuunders Kwartiertje. 
 
Cynthia, Lilian en Afien, fijn dat jullie je willen inzetten voor de jeugd en het jeugdhonk. 
 
 
PS….Wil je je Maatschappelijke stage voor school doen bij het 
jeugdhonk, dat kan. Neem contact op met Angélique Wietsma. 
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KUUNDERSE      OORLOGS- 

COURANT       SPECIAL 
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In de week van 13 tot en met 19 april 2020 zijn er diverse activiteiten i.v.m. 75 jaar bevrijding. En 
ook zijn er in de vitrine bij de Superrr oorlogs-herinneringen te zien. 
 
Maandag 13 april  Keep them rolling 

Keep them rolling is een colonne oorlogsvoertuigen die door Kuinre rijdt. De exacte tijd is niet 
bekend. 
 

Donderdag 16 april  Bevrijdingsdag voor Kuinre door de Canadezen 
Vandaag komt de Overijssel viert 75 jaar vrijheid toer naar Kuinre, georganiseerd door de 
provincie. ’s Middags is de aankomst van de Vrijheid Express op het Waagplein om op te bouwen. 
Zij zullen o.a. daar een podiumwagen plaatsen. ’s Avonds vanaf 20.00 uur wordt Kuinre 
getrakteerd op een bevrijdingsconcert. Op het plein is tevens gelegenheid om wat te eten en te 
drinken, verzorgd door een samenwerking van onze plaatselijke horeca. De te nuttigen 
versnaperingen zijn voor eigen rekening, maar het concert is GRATIS. 
 
Vrijdag 17 april 
’s Middags is de onthulling van de onderduikershut in het Kuinderbos. 
14.00 uur: Lezing door C.C. van Baalen over de razzia in de Noordoostpolder bij de Oude Haven. 
15.00 uur: Onthulling van de onderduikershut, met muziek van doedelzakspelers, in het 
Kuinderbos door de burgemeesters van Steenwijkerland en Noordoostpolder. 
18.00 uur: Aanschuifmaaltijd in het dorpshuis. Deze is i.v.m. de bevrijding vervroegd naar deze 
vrijdag. De maaltijd zal worden samengesteld met de oorlogsjaren, maar ook de bevrijding in 

gedachten. 
20.00 uur:  Muzikale voorstelling “Door de nacht klinkt een lied.”  
In tijden van oorlog blijkt amusement van levensbelang te zijn. Dit werd duidelijk toen er een 
hoeveelheid liedjes ontdekt werden die in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog zijn 
geschreven door drie zangeressen. Protestliedjes die gezongen werden voor radio Oranje, liederen 
die gezongen werden in het kampcabaret in Westerbork. Mirjam ten Dam, Monique de Adelhart 
Toorop en Jetta Starreveld komen met deze twee uur durende voorstelling naar MFA de Botter. 

Aanvang 20.00 uur. De toegang is GRATIS, maar vol is vol. 
 
Zaterdag 18 april 
Vrijheidswandeling door het dorp. Deze wandeling gaat ook naar de onderduikershut in het 
Kuinderbos, welke in het kader van de bevrijding van Kuinre onthuld is. U kunt starten tussen 

10.00 – 13.00 uur bij MFA De Botter. Onderweg worden er verhalen verteld, hoe Kuinre de oorlog 

heeft beleefd. Deelname aan deze vrijheidswandeling is gratis en op eigen risico. 
 

Zondag 19 april 
In de Protestantse Kerk is er een kerkdienst aansluitend op de 
bevrijding. In deze dienst verleent Jubilee hun medewerking. 

Voorganger is Ds. G. Keijzer. Aanvang 10.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd. 

 
Met hartelijke groet, 

Werkgroep Vrijheid en Verbinding 
 
De Historische Vereniging IJsselham organiseert ’s middags een fietstocht, langs belangrijke 
punten uit de oorlog in Kuinre e.o. Aanvang 13.30 uur bij MFA De Botter, Burchtstraat 3 in Kuinre. 
U fietst in een groep dus niet individueel. Een gids fietst mee en vertelt onderweg bij een aantal 
punten een verhaal. De afstand van deze route is ongeveer 14 km. Na afloop kunt u bij De Botter 
koffie, thee of een ander drankje nuttigen. (voor eigen rekening.) 
Voor meer informatie www.historischeverenigingijsselham.nl 
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Amsterdam, omstreeks 18 februari 1945. 
 
Mijn moeder was die dag thuis met mij (11 jaar), m’n zusje van 5 jaar en 2 broertjes van resp. 2 jaar en 1 
maand oud. Mijn vader was die morgen op de fiets vertrokken met 2 broers (9 en 13 j.) in de hoop om 
voor de jongens een onderkomen ergens in de Beemster te vinden.  
Ik weet nog, dat ik een houten speelgoedpaardje op wieltjes aan m’n moeder gaf om op te stoken in het 
kacheltje voor ‘n beetje warmte.  
 
Rond het middaguur had ik bij de gaarkeuken een pannetje soep gehaald (leek op erwtensoep waarin 
ook aardappelschillen waren meegekookt). Ik kreeg helaas geen tijd om dat op te eten want ik moest 
direct met de buurvrouw mee naar de De Ruyterkade aan het IJ. Er was n.l. bericht gekomen dat ik met 
’n groep van onze school (geleid door zusters v.d. Voorzienigheid ), om uiterlijk 14.00 uur op de boot 
moest zijn die ons richting het zusterhuis in Steenwijkerwold zou brengen. Met snel wat kleding in een 
kussensloop en 2 stukjes brood met daarop ‘n soort uiensmeersel, op weg. Er waren 7 rijnaken-schepen 
gekoppeld aan één sleepboot. Via een ladder kwamen we in het ruim van het schip waar stro was 
neergelegd waarin we konden zitten en slapen. Er was een schot neergezet, met een emmer erachter; 
dat was het toilet. Er lagen zeker zo’n 100 - 150 kinderen. Het ledigen v.d. emmer via de ladder was een 
continue bezigheid van onze leraressen en andere begeleiders.  
 
Pas rond 18.00 uur vertrok de boot. ’s Nachts stak een hevige storm op. Hierdoor raakten de achterste 3 
rijnaken los v.d. groep. Het opsporen en weer vastmaken v.d. schepen duurde zo’n 3 dagen. Dat het zo 
lang duurde kwam niet alleen door de storm; maar ook door ijsvorming en spertijd (er mocht immers 
tijdens de nacht geen licht gemaakt worden).  
 
Zonder eten maar met het steeds herhalen v.d. zin: “honger, happie eten, doodziek” kwamen we die 
dagen door. In de middag v.d. 4e reisdag meerden we aan in Kampen. Wij kwamen terecht in een 
sportzaal, waar melkbussen vol heerlijke pap voor ons klaar stonden. Onze 2 leraressen kregen daar het 
teleurstellende bericht uit Steenwijkerwold, dat we maar weer terug moesten omdat het huis door de 
bezetter gevorderd was. Tijdens dat heftige telefoongesprek bleek (gelukkig voor ons), dat die bezetting 
nog enkele dagen zou duren om de verhuizing v.d. zusters mogelijk te maken. Kortom we werden op 
een open vrachtwagen daar naar toe gebracht en waren daar nog 2 of 3 dagen. In een soort huifkar met 
bovenop een witte cirkel met een rood kruis werden we vervolgens naar een werkloods in Kuinre 
gebracht. Deze had bij de totstandkoming v.d. Noord Oost Polder gediend als onderkomen voor de 
werkers. Hier waren we ongeveer een week, totdat de pastoor zondags op de preekstoel had gepleit 
voor pleeggezinnen. Zodoende kwam ik op 8 maart 1945 met oom Roelof mee naar Blankenham.  
 
Ik had daar een geweldige, heel liefdevolle tijd. Die datum herinner ik me als de dag van gisteren. Niet 
alleen mijn “oorlogspleegmoeder” tante Anna, maar ook mijn eigen moeder vierden op 9 maart hun 
verjaardag. Tante Anna kookte voor die gelegenheid kippensoep, die ik helaas toen nog niet verdragen 
kon. Ook breide ze heel snel een paar sokjes voor me van bruine schapenwol waarin ze een restje 
oranje wol verwerkte voor een randje. Supergelukkig en trots was ik daarmee.  
Op 16 april 1945 maakte ik de bevrijding van Kuinre mee. Terwijl Canadese tanks het dorp binnenreden 
werd er geschoten door vluchtende Duitsers en moesten we snel in de watertoren dekking zoeken.  
De hele zomer mocht ik blijven en pas eind augustus ging ik terug naar Amsterdam. Dat betekende niet 
het einde. Wederzijds reisden we met de Lemmer-boot om elkaar te bezoeken. Lief en leed werd 
gedeeld en tot op heden bestaat er nog altijd een warm contact met de familie!  
 
 
Henny Gigengack, februari 2020.  
 
 
Ingestuurd door Jos en Anneke Ensing. De schrijfster van dit verhaal kwam uit Amsterdam en is tijdens 
de hongerwinter bij de familie Ensing terechtgekomen en heeft daar de bevrijding van Kuinre 
meegemaakt. Met oom Roelof en tante Anna worden de ouders van Jos bedoeld.  
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Kerken in Kuinre 
R.K. St. Nicolaaskerk 
Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre 
 
Coördinator/koster: 
Agatha Cats 
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre 
0527-231679 
 
Pastor: 
Pastor J. Scholten 
 
Info: www.christoffelsteenwijkerland.nl 
   

Vieringen: Aanvang: 
Zaterdagavond  19.00 uur 
Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur 
Stille Zaterdag 11 april 19.00 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 maart Ds. H. Torenbeek  10.00 uur 
 8 maart Ds. D.J. Lagerweij  10.00 uur 
 15 maart Mevr. L. Brugmans  10.00 uur 
 22 maart Mevr. B. Groen  10.00 uur 
 29 maart Ds. J. Menkveld  10.00 uur 
 
 5 april Ds. C.P. Meijer  10.00 uur 
 9 april Ds. D.J. Lagerweij Witte Donderdag/HA 19.30 uur 
 10 april Mevr. L. Winters-Jonas Goede Vrijdag 19.30 uur 
 11 april Mevr. L. Winters-Jonas Stille Zaterdag 19.30 uur 
 12 april Mevr. L. Winters-Jonas Pasen 10.00 uur 
 19 april Ds. G. Keijzer  10.00 uur 
 26 april De heer K. de Lange  10.00 uur 
 
 3 mei Mevr. L. Brugmans  10.00 uur 
 4 mei  Dodenherdenking 18.45 uur 
 10 mei Dhr. J.P. Bredenhoff  10.00 uur 
 17 mei Dhr. J. Smit  10.00 uur 
 24 mei Ds. W. Kok  10.00 uur 
 31 mei Leonie en Henk Pinksteren 10.00 uur 
 
 
 
 
 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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12 april Pasen 
Op Paasmorgen gaan de kinderen van de zondagsschool koffie/thee met een broodje verzorgen. Vanaf 
9.30 uur staat alles klaar. U bent van harte uitgenodigd. Om 10.00 uur begint de dienst waar de 
zondagsschool hun project afsluit. 
 
19 april themadienst 
Op zondag 19 april staat de kerkdienst in het teken van de bevrijding. Kuinre is officieel 16 april bevrijdt 
door de Canadezen. Hier willen we bij stil staan. Koor Jubilee verleent hun medewerking aan de dienst. 
Aanvang is 10.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
31 mei Pinksteren 
Leonie en Henk uit Emmeloord verzorgen 31 mei volledig de Pinksterdienst. Samen verzorgen zij alle 
muziek in de dienst en daarnaast zal Leonie spreken. Henk zal de samenzang begeleiden. 
 
Koffiedrinken voor/na de dienst 
Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Op zondag 1 
maart, 5 april en 3 mei 2020 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 
We komen weer bij elkaar op woensdag 25 maart, 29 april en 27 mei. De kerk staat open voor 

iedereen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar met wat lekkers en is er ruimte voor een gesprek.  

Neem gezellig iemand mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suc10 

Op de middelbare school wensen mijn vriendinnen en ik elkaar altijd suc10 toe in plaats van suc6 

aan het begin van een toets, tentamen of examen. Een tien is tenslotte weer een beter resultaat dan 

een zes en verhoogt je kans op slagen! We wensen elkaar dus eigenlijk het allerbeste. 

 

Eigenlijk zou iedereen elkaar steeds het beste moeten toewensen en vooral ook gunnen, want 

iedereen heeft evenveel recht op succes. Helaas maken mensen er heel vaak een competitiestrijd 

van als er ergens succes te behalen valt, en wil niemand de minste zijn. 

 

Maar wat examencijfers betreft: over een paar jaar is het toch niet meer belangrijk welk cijfer je nou 

precies had voor welk vak en of je nou wel of niet beter was dan die ander. Het belangrijkste is dat je 

het haalt en weer een stap verder bent! 

Wij wensen alle examenkandidaten 

heel veel succes met het examen. 
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Kas-Quiz 2020 
 
De 5e editie van de Kas-Quiz zit er weer op! Wij als 
organisatie kijken terug op een geslaagde quiz avond. 
Wij hopen dat jullie ook dit jaar weer hebben genoten van de Kas-Quiz! 
 
Wij zien jullie graag volgend jaar weer terug! 

1. Boer en Verstand 

2. Het allerbeste is er wel vanaf  

3. De Klaverjasser  

Poedel: De Oudjes.  

  

Succesvolle editie mystieke kerst 2019 in Kuinderbos 
  
Op 22 december 2019 werd door de Kuinderse Activiteiten 
Stichting i.s.m. met Staatsbosbeheer de Mystieke kerst 
georganiseerd. Een mooi programma, nieuwe verlichtings- 
modellen onderweg met een prachtige sterrenhemel en 
grote kaarsen die in bomen hingen. De 350 verlichte 
kerstmutsen waren op en de koren gaven mooie shows 
weg. Het weer was schitterend en naar schatting 1200 
bezoekers hebben de route gelopen. De Kuinderse 
activiteiten stichting kijk tevreden terug op deze editie. 

 

 

 

Autopuzzeltocht 

Op zondag 17 mei wordt door de Kuinderse Activiteiten Stichting weer een gezellige puzzeltocht voor 
auto’s gehouden in de wijde omgeving van Kuinre. De te rijden afstand zal ongeveer 60 km zijn en wij 
zullen proberen weer een route te vinden door een mooie omgeving. Zoals algemeen bekend is zullen 
de deelnemers al puzzelend hun weg moeten zoeken, terwijl er onderweg ook nog enkele opdrachten 
moeten worden uitgevoerd.  
 
Het gaat er bij deze puzzeltocht niet om de snelheid, maar er kan op een rustige en gezellige manier 
worden gereden.  
 
Een ideale kans om er met de gehele familie of vrienden een gezellige middag van te maken. Er wordt 
per voertuig een inleg gevraagd, het aantal inzittenden van de auto is dus niet van belang. Het 
prijzenpakket van de puzzeltocht bestaat uit vleesprijzen. Vanuit dorpshuis ‘’de Botter’’ kan er tussen 
13:30 uur en 14:30 uur worden ingeschreven en gestart.  
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Nieuws VV Kuinre 

 
 
 

 
 
VV Kuinre JO-16 kampioen 
Vol trots kunnen wij vermelden dat de JO-16 najaarskampioen is geworden. Na de belangrijke 1-2 
overwinning op de grote concurrent SJO OFW (Old Forward) had V.V. Kuinre al een grote horde 
genomen richting de titel en vervolgens werd er in de wedstrijd op  en tegen Urk de titel definitief 
binnengehaald. Namens de club willen wij dit team bestaande uit spelers, trainers en leiders van harte 
feliciteren met dit geweldige resultaat en wij hopen dat ze deze lijn kunnen doorzetten, want de jeugd 
heeft tenslotte de toekomst. Daarnaast willen wij Yke Streekstra nog bedanken voor zijn inzet tijdens de 
trainingen, Yke neemt in de winterstop afscheid als trainer en Gerardus Bos zal deze taak na de 
winterstop overnemen. 
 

 
 

Nieuwe hoofdtrainer eerste elftal 
Het was al een tijdje bekend dat Joop van den Berg na dit seizoen afscheid zal nemen als hoofdtrainer 
van het eerste elftal van V.V. Kuinre. Na een dienstverband van 10! jaar komt er een einde aan de 
samenwerking tussen club en trainer. Echter is Joop nog niet vertrokken en zal hij de rest van het 
seizoen nog te bewonderen zijn op het trainingsveld en langs de zijlijn. 
 
Wetende dat Joop gaat vertrekken heeft V.V. Kuinre een sollicitatieprocedure opgestart en heeft 
hierdoor besloten dat Eric Folio wordt aangesteld als hoofdtrainer van V.V. Kuinre voor het seizoen 
2020-2021. Momenteel is Eric Folio nog hoofdtrainer bij V.V. Havelte in de 4e klasse.  
 
Nieuws aangaande damesvoetbal 
Zoals bekend heeft V.V. Kuinre een samenwerkingsverband met V.V. VWC en FC Wolvega voor het 
senioren damesvoetbal op zaterdag, deze samenwerking zal ook gewoon door blijven gaan. Daarnaast 
zijn wij dan ook verheugd dat er zich reeds 2 nieuwe teams hebben aangemeld voor 7x7 
vrouwenvoetbal. Wij wensen alle dames veel (sportief) succes met het spelen van de 7x7 toernooien die 
op de vrijdagavond zullen plaatsvinden.  
 

Lid worden van V.V. Kuinre? Meld je aan via de onderstaande contactgegevens! 
Website: www.vvkuinre.nl 

Email: vvkuinre@hotmail.com  
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Dorpsreünie!  
 

De feeststichting (FSK) heeft besloten dat op de zaterdag van het komende Kuunderfeest een 
dorpsreünie gehouden zal worden. Deze dag (zaterdag 5 september) zal hoofdzakelijk in het teken 
staan van ontmoeting tussen huidige en oud inwoners. Er is een werkgroep in het leven geroepen die 
verantwoordelijk is voor de organisatie en het programma dat van 10 uur tot 17 uur (kuunderskwartiertje 
daargelaten) zal duren. Over dat programma bestaan al een aantal concrete ideeën waaronder een 
expositie over Kuinre. De versiering van het dorp tijdens het feest is op zich natuurlijk al een prachtige 
achtergrond om herinneringen op te halen en oude bekenden te ontmoeten! Om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken en ze te vertellen over de reünie maken we gebruik van traditionele en sociale 
media. Zo is er een facebookpagina die u kunt “liken” en waar u kunt aangeven of u van plan bent om te 
komen. U kunt ook foto’s plaatsen en oproepjes aan bekenden doen door ze te “taggen”,  maak daar 
vooral gebruik van. De reünie is van en voor ons allemaal! 
 
Oproep! We willen ook graag een oproep aan u allen doen. Wellicht heeft u al eens een reünie voor een 
schoolklas of vereniging georganiseerd en heeft u daar nog adreslijsten of emailbestanden van, die 
ontvangen we graag! Alle contactgegevens zijn welkom om de reünie te laten slagen.  
U kunt die gegevens sturen naar reuniekuinre2020@gmail.com. Beschikt u niet over de mogelijkheid om 
te emaillen dan kunt u ook bellen met Esther Bos op 06-11215468 of met Edwin Wietsma op 06-
11751460.  
 
Aanmelden. Om een inschatting te maken van het aantal deelnemers en de te nemen maatregelen 
(parkeren, hoeveelheid koffie, vrijwilligers etc) vragen wij u om aan te geven of u van plan bent om te 
komen. En dat kan bij voorkeur met een berichtje naar het genoemde emailadres. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname en daarom zal de verzorging deze dag niet heel uitgebreid zijn. Voor eigen 
rekening is er natuurlijk eten en drinken te verkrijgen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Heidi Veenstra 

mailto:reuniekuinre2020@gmail.com
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BRANDWEER KUINRE 
 
De afgelopen periode werd de Kuinderse blusgroep weer diverse keren gealarmeerd. Op 21 
december 2019 in de vroege ochtend voor een grote brand in de Golfslag in Emmeloord, samen met 
6 andere blusgroepen werd deze brand bestreden. Omdat er volgens de melding nog mensen 
binnen waren was de taak van onze groep om de gehele beneden verdieping te doorzoeken en te 
voorkomen dat de brand voorbij de brandmuur verder het pand zou intrekken. Met ons nieuwe 
blussysteem O-bundels is dat gelukt. O-bundels zijn slangen die we razendsnel kunnen uitleggen en 
zeer veel water kunnen vervoeren richting een brand. 25 januari was er een zwaar ongeval op de 
Kuinderweg richting Emmeloord, waarbij 2 dodelijke slachtoffers te betreuren waren en een zwaar 
gewonde. Op 8 februari werden de schippers gealarmeerd voor een ree in het kanaal te Kalenberg. 
De blusboot ligt in Ossenzijl en samen met Oldemarkt zorgen we dat de boot kan uitrukken bij alarm. 
Tijdens de storm van 9 februari zijn we drie keer gealarmeerd voor bomen op fietspaden en wegen. 
  
Harco Bergman 
 
****************************************************************************************************************** 

Kuunderse kameraden bouwen duurzaam droomhuis 
 
‘Dit is een plek voor altijd’ 
 
Waar begínnen die knapen aan? Er zijn wat wenkbrauwen in het dorp gefronst toen Chris van der 
Vegt (32) en René Woudsma (28) hun bouwplan voor Kuinre ontvouwden: de metamorfose van 
verpauperd schoolgebouw tot duurzame parel. 
  
Minstens tien jaar al stond de oude kleuterschool “Aan ’t Vijvertje” leeg en op een avond, in de 
kroeg, broedden twee kameraden op een wild idee: wat nou als ze dat pand samen kochten en 
verbouwden tot twee, op en top verduurzaamde bungalows? Dat plannetje rijpte, in maart 2018 
kregen ze de sleutel en vóór ‘t einde van dit jaar  zitten ze comfortabel onder dak.  
 
Twee paar rechterhanden 
Voor het zover was lieten ze, geholpen door een batterij vrienden en familie, hun beide 
rechterhanden flink wapperen. ‘Alles zelf gedaan, 
behalve stuc- en metselwerk. Alleen de fundering en het 
spantenwerk bleven staan, de rest is nieuw.’ Elk vrij uur 
ging erin zitten. René is installateur, Chris heeft een 
achtergrond in bouwkunde: ‘Dus we kunnen wel wat’.  
Ze wonnen advies in over duurzaam bouwen en het 
eindresultaat mag er zijn. De oude school is 
getransformeerd tot supergeïsoleerd dubbel woonhuis: 
triple glas, kunststof kozijnen, 12 centimeter 
spouwmuren met isolatie en luchtwarmtepompen die de 
woning zowel verwarmen als koelen met buitenlucht. 
‘We willen nog zonnepanelen op de zuidkant, een 
project voor 2020.’ 
 
Gebouwd voor de toekomst 
Hun vriendschap en gedeelde wens, om te komen tot een levensloopbestendig paleisje in het dorp 
waar ze geboren en getogen zijn, maakte dit project tot een succes. ‘Beton storten, shoveltje huren, 
het dak leggen; we probeerden alles te combineren om de kosten te drukken.’ Ook bouwhulp en 
geleend gereedschap van dorpsgenoot en aannemer Jan de Haan waren welkom. Zo kreeg hun 
duurzame droom stapje voor stapje gestalte. Chris: ‘We hebben onze nek uitgestoken, het dorp is 
ervan opgeknapt.’ René knikt: ‘We hebben bewust gebouwd voor de toekomst. Alles gelijkvloers, 
zonder drempels. Dit is een plek voor altijd.’ 
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ZONNEPARKEN EN WINDPARKEN? 
 
Mijn ervaring is dat tot nog niet zo heel lang geleden niemand wist waar Kuinre lag, laat staan de 
Kuinderpolder. 
Sinds kort staan we echter volop in de belangstelling maar helaas niet op een positieve manier. De 
energie-cowboys (zoals ze al genoemd worden) hebben op google-earth gezien dat hier ruimte is en 
zijn al druk bezig deze ruimte vol te plannen. De plannen voor zonneparken zijn al bij u bekend maar 
daar blijft het niet bij. 
Er zijn nu ook plannen voor 10 windmolens. Windmolens met een tiphoogte van 230 meter. De 
gemeente Steenwijkerland heeft de naam Kuinderpolder al geruild met ‘energiepolder’. 
Op 4 februari j.l. was er een politieke markt waar dit ontwerp werd besproken (zie voor meer 
informatie de website van de gemeente Steenwijkerland onder politieke markt 4 februari 2020 onder 
punt 6). 
De meeste bewoners van de Kuinderpolder e.o. zijn uiteraard tégen deze energiekolder. 
Op voormelde politieke markt had ik de volgende inbreng gericht tegen (deze plannen van) de 
gemeente: 
 
“Alleen al uit het feit dat bij plannen voor zonneweiden en windmolenparken flink met geld moet 
worden gestrooid om omwonenden mee te krijgen blijkt al dat iedereen weet dat niemand ze wil. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat ook ik zo een tegenstander ben van deze zonneweiden en 
windmolenparken. 
 
Kuinre wordt nu bedreigd met beide; er is zelfs al een naam voor bedacht: de 'energie-polder'.....  
 
Ik heb hier verschillende bezwaren tegen. 
 
Allereerst de milieueffecten. 
De productie en aanleg van deze zonne- en windparken zijn allesbehalve milieuvriendelijk. En daar 
komt de verwijdering nog bij: waar moet de afgeschreven zooi heen? Stuurt u dat de grens over? 
Mogen ze daar in India de troep op één of andere mens- en milieuonvriendelijke manier gaan 
verwerken? 
Dat is een ongemakkelijke waarheid misschien maar u mag daar niet van wegkijken. U kunt niet 
uzelf op de borst gaan kloppen met: kijk eens hoe klimaatneutraal wij bezig zijn met onze 
energieopwekking, en de milieugevolgen gewoon negeren. 
Deze parken zijn een onomkeerbare verwoesting van onze landschappen. Natuurrijke gebieden 
worden omgetoverd tot industriegebieden. Landbouwgronden worden verwoest. 
 
In de Kuinderpolder hebben we veel bijzondere vogels: buizerds, torenvalken, uilen en ook de wouw 
en de kiekendief zijn gesignaleerd. Het is bekend dat windmolens een slachting aanrichten onder 
vogels. 
En als deze dan dood of gewond op de grond liggen; wie van u komt ze opruimen......? 
Of is dat ook een ongemakkelijke waarheid waar u liever niet aan denkt?  
 
En dan is er nog het leefmilieu van de inwoners van Kuinre. De skyline van Kuinre wordt nu vooral 
gedomineerd door de watertoren. Deze is 35 meter hoog. 
Verder is er de karakteristieke punttoren van de katholieke kerk en in de omgeving staat her en der 
een hoogspanningsmast. Verder is het leeg, ruimtelijk, en een heerlijk rustige omgeving. En daarom 
komen mensen daar wonen en daarom blijven ze daar wonen. 
In uw beleidskader zegt u dat windenergie "een bijdrage (kan) leveren aan het vergroten van de 
leefbaarheid in de nabij gelegen dorpskernen".... 
Denkt u nou echt dat het plaatsen van 10 windmolens van 230 meter !! de leefbaarheid gaat 
vergroten? Alleen omdat er met wat (gemeenschaps-)geld gestrooid gaat worden? Je kunt niet 
overal een prijs op plakken. Niet alles is te koop! 
 
Daarnaast is het zorgwekkend dat de gemeente de uitvoering van zonneparken en 
windmolenparken niet zelf ter hand neemt maar uitbesteedt aan private organisaties. Van 
windmolens weet ik niet hoe lang die mogen blijven staan maar van zonneparken heb ik begrepen 
dat ze over 25 jaar opgeruimd moeten worden. Wie wil over 25 eigenaar zijn van zo een park? Wilt u 
het in het 20ste jaar gratis aangeboden krijgen; met de dreiging dat over 5 jaar vele, vele miljoenen 
op tafel moeten komen om het te verwijderen?  
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En als over 25 jaar dus zal blijken: 
- dat de opbrengsten tegenvielen; 
- dat het onderhoud duurder was dan verwacht; en  
- dat de opruimkosten zodanig uit de hand zijn gelopen dat er geen opruimpotje meer is, en de 
eigenaar failliet gaat: heeft de gemeente dan een plan B voor het verwijderen? Of zegt u wie dan 
leeft dan zorgt? 
 
Maar deze problemen kunnen natuurlijk al veel eerder ontstaan. De eigenaar kan al veel eerder 
failliet gaan door de ontwikkelingen. En als een eigenaar over 10 jaar al failliet gaat dan staat daar 
een park dat jaren niet onderhouden gaat worden met alle ellende van dien. 
Want laten we wel zijn; windmolens en zonnepanelen zijn niet het laatste station. 
Er zijn nu al alternatieven en de wetenschap staat niet stil: er komt weer wat anders. 
 
En dan vraag ik: waarom zouden we het pad opgaan: 
- dat onzeker is en veel risico's heeft; 
- dat heel veel gemeenschapsgeld kost; 
- dat milieuonvriendelijk is; 
- dat dieronvriendelijk is;  
- dat mensonvriendelijk is; en 
- dat bij voorbaat al achterhaald is? 
Dat pad leidt nergens toe behalve tot onbehoorlijk bestuur. 
 
Het huidige kabinet grossiert in visieloze ad-hoc besluiten. Deze energietransitie is daar zo een 
voorbeeld van. Des te schrijnender omdat de mening van de bevolking hierover helemaal nooit 
gevraagd is. 
Weet u nog wat Rutte over windmolens zei? 
Hij geloofde er niet in want, zo zei hij; iedereen weet dat windmolens draaien op subsidie en niet op 
wind.... 
Met die retoriek heeft hij de verkiezingen gewonnen; dáár hebben mensen op gestemd. 
En vervolgens doet hij het tegenovergestelde en worden de windmolens ons door de strot gedouwd. 
Dat is geen democratie... dat is bedrog. Niets meer, en niets minder. 
Het is tijd om aan deze bestuurlijke chaos een halt toe te roepen. 
En daarom bij deze mijn verzoek aan de gemeente: is de gemeente bereid om deze opdracht van de 
energietransitie terug te geven aan Den Haag? Is de gemeente bereid te zeggen:  
- dit kán zo niet,  
- dit wíllen we niet,  
- bedenk wat anders? 
En, zo nee, waarom niet?” 
 
Om u een indruk te geven wat er op u afkomt heb 
ik geprobeerd de verhoudingen weer te geven in 
bijgaande grafiek. 
Wordt ú daar blij van? 
 
N. van Ens 
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JAARLIJKSE UITVOERING O.K.K. KUINRE -  

 

Kuinre - Dit jaar is op 28 maart 2020 de jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging O.K.K. te Kuinre in 
MFA de Botter. Het stuk dat op de planken wordt gebracht is ‘Krachtvoer op de Sportvloer’ 
geschreven door Jos Schepers. 
U bent op 28 maart 2020 van harte welkom in MFA de Botter te Kuinre om 20:00 uur. De entreeprijs 
voor volwassenen is € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 4,- Hierbij krijgt u een gratis lot, daarmee 
maakt u kans op een leuke prijs. In de pauze is er een verloting waarbij leuke prijzen zijn te winnen 
van ondernemers uit de buurt. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten met een hapje en een 
drankje. 
 
‘Krachtvoer op de Sportvloer’ 

De gemeente wil het bewegen van ouderen stimuleren waardoor Leida, Sjaan en Cornelis, door 
subsidie van de gemeente, gratis kunnen starten met seniorengym. Instructrice Kim probeert dit in 
goede banen te leiden maar dat blijkt nog een hele klus. Eigenaresse Hetty heeft andere zorgen, 
want de crosstrainer gaat steeds kapot en dit zorgt voor slechte publiciteit. Ruud, fanatiek en 
bevlogen lid van de burgerwacht, denkt al snel aan sabotage of aan de capaciteiten van monteur 
Bert. Hij is zeker van plan om het tot op de bodem uit te zoeken! Dirk en Julia doen het een heel stuk 
rustiger aan. Ze zitten in de bijstand en krijgen daarom een abonnement bij de sportschool 
aangeboden maar van sporten komt erg weinig terecht. Dirk zit liever met een biertje aan de bar en 
ook Julia is bezig met heel andere zaken. Tenslotte zijn er de vriendinnen Loes en Noortje. Loes ziet 
de sportschool als de ideale plek om Noortje ‘aan de man’ te brengen. Maar al snel loopt alles totaal 
anders dan verwacht… 
Het belooft weer een avond lachen, gieren en brullen te worden! U komt toch ook?  
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Puzzel 
 

 

 
De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder 
naar boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor  
15 mei 2020. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Lidy van der Vegt 
 

     

De oplossing was: eendenborst. 
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