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Colofon 
Redactieleden 
Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  0527-231466 
Astrid Versluis   06-20043087  
Jantina Pit   06-30187615 
 
Redactieadres 
Vijverpark 30 
8374 KH Kuinre 
kuunderskwartiertje@hotmail.nl  
 
Verschijningsfrequentie 
4x per jaar: december, maart, juni, september met 
een oplage van 500 per uitgave. 
 
Kopij 
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin december, de inhoud van de krant betreft de maanden 
september, oktober, november. Lever uw kopij uiterlijk 15 november 2020 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 € 15 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 Kuinre   
Druk  
Warenhuis Kuinre 

mailto:bram.lageweg@hetnet.nl
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Van de redactie…. 
 
Het is dit jaar een zomer om niet snel te vergeten. Door alle maatregelen rondom corona maken we 
ieder een afweging en inschatting van de omstandigheden om erop uit te gaan. Vakantie vieren, dagje 
uit, fietsen, varen, een hapje eten etc., het is gelukkig enigszins weer mogelijk tenzij we alert zijn en 
blijven op de richtlijnen. Veel toeristen en dagjesmensen hebben deze zomer in Kuinre en omgeving 
vertoeft. Het valt op dat er meer toeristen dan andere jaren hier in de regio zijn. Voor mensen van elders 
en ook voor onszelf is het een beleving om te beseffen hoe prachtig en gevarieerd onze streek is. 
Ondanks dat er weinig georganiseerd kan worden, is er veel moois in de omgeving te ontdekken om 
vakantie te vieren.  

Gelukkig heeft na de lockdown ons dagelijkse leven weer redelijk de normale gang hervat. De 
boodschappen kunnen worden gedaan, we gaan weer naar de kapper, kerken hebben de deuren weer 
geopend. Inmiddels wordt er weer door de sportverenigingen getraind en zijn de scholen weer 
begonnen. Zij het voorzichtig en met de nodige aanpassingen, maar we voelen ons er allemaal wel 
“happy” bij dat het sociale leven op deze manier weer door kan gaan. Het blijft natuurlijk wel oppassen 
geblazen en samen een weg te vinden op welke wijze we veilig en vertrouwd elkaar weer kunnen 
ontmoeten. 

We hopen dat we de activiteiten die nu weer zijn opgestart, op deze manier in stand weten te houden. 
We kunnen niet alles uit de kast halen, maar binnen de richtlijnen die er zijn is er toch veel mogelijk. 
Hieruit is de laatste tijd gebleken dat de mensen heel creatief kunnen zijn en ook open staan voor 
nieuwe ideeën.  

Het is een goed ding dat we dat voorlopig vasthouden. En laten we ons niet ontmoedigen door wat er 
allemaal niet kan, maar vooral wat er binnen de mogelijkheden allemaal wel kan. Wat je in de 
wandelgangen van een ieder hoort is dat men het heel jammer vindt dat er activiteiten niet doorgaan, 
maar dat men wel blij is en dat het lucht geeft dat men elkaar weer kan ontmoeten. 

Gelukkig kunnen we u deze keer een redelijk gevulde dorpskrant aanbieden.  

Wees voorzichtig, respecteer de richtlijnen, denk aan elkaar en aan jezelf en blijf gezond! 

We wensen u veel leesplezier.  

 

 
Waterpret in Kuinre 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 
  
September  
03-09-20 St. Ouderen Kuinre en Blankenham: begin seizoen gym en zitgym, resp. 13.15 

uur en 14.15 uur  
9-23/9-20 Actie Jantje Beton 
11-09-20 St. Ouderen Kuinre en Blankenham: brunch “de Botter” 11.00 uur 
26-09-20 Oud ijzer 
  
  
  
  
Oktober  
07-10-20 St. Ouderen Kuinre en Blankenham: begin seizoen koersbal, aanvang 14.00 uur 
10-10-20 Houtdag. Info: www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
23-10-20 Concert zanger-pianist Roon Staal in PKN kerk, aanvang 20.00 uur 
  
  
  
  
November  
 05-11-20 Plaatselijk Belang Kuinre: najaars ledenvergadering 
 06-11-20 St. Ouderen Kuinre en Blankenham: gezamenlijk eten 16.00 uur “de Botter” 
 14-11-20 Intocht Sinterklaas 
  
  
  
  
December  

  12-12-20 Kap je eigen kerstboom, www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
22-12-20 St. Ouderen Kuinre en Blankenham: kerstavond, 18.00 uur, “de Botter” 
31-12-20    Carbid schieten bij jeugdhonk vanaf 13.00 uur 
  
  

  
 
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 
Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650 Dierenambulance Meppel 06 57075965  
Dierenambulance Noordoostpolder 06 47473181 
 
Openingstijden bibliotheek  
Maandag 14.30-17.00 uur en donderdag 14.30-17.00 uur. 
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    
   
 
 
 
Asbest saneren  

Voor deze zomer hadden wij, Plaatselijk Belang Kuinre en de gemeente Steenwijkerland het initiatief 
asbest saneren gepland.  

De bedoeling was om asbest containers in het dorp te plaatsen waar alle inwoners kosteloos hun asbest 
in zouden kunnen storten tot een oppervlakte van maximaal 35m². Het verwijderen van de asbest platen 
zou u dan zelf mogen doen als u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Echter gooide de coronacrisis 
roet in het eten. Voor nu is het de planning om dit project in het voorjaar 2021 op te pakken. Zodra 
hierover meer bekend is zal Plaatselijk Belang Kuinre u tijdig informeren. Ter informatie onderstaande 
poster welke bedoeld was voor afgelopen zomer. De gemeente Steenwijkerland en wij gaan er vanuit 
dat er in het voorjaar van 2021 onder dezelfde voorwaarden asbest gesaneerd kan worden. 

 

 

 

Najaarsvergadering 

Voor nu staat de najaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Kuinre gepland op 5 november 2020. 
Uiteraard is het afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus of en in welke vorm de 
vergadering door kan gaan. U ontvangt t.z.t. nadere informatie van ons hierover. 

Update ledenadministratie 

Wij als Plaatselijk Belang Kuinre zijn bezig met het actueel maken van de ledenlijst. Bent u verhuisd of 
nieuw komen wonen in Kuinre en wilt u graag lid worden van Plaatselijk Belang? Dan ontvangen wij 
graag uw huidige adres. Ook vinden wij het bij deze tijd passen om alle e-mail adressen van onze leden 
te hebben zodat wij, indien nodig, snel met onze leden kunnen communiceren. U kunt uw gegevens 
sturen naar: plaatselijkbelang@kuinre.nl. 

 

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Vrijdag 23 oktober a.s. geeft zanger-pianist Roon Staal een concert in de PKN Kerk te Kuinre,  
aanvang 20.00 uur. 
 

 

(Fotograaf Anna Kononenko). 
                                                                       
 

Hej’t ok leezn? 
 
Kop op….. 
 
‘k Hep mezelef toestemeng geuvm ome veur eene keertjen te krimeneern. 
Zit al daagn in huus veur de wejer, omdat ’t buutn meer dan derteg groadn is. Doar kank echt niet 
teugng. ’t Slimste is dak hoognoodeg in de tuun ant werk moet, ’t onkruut grujt teugng de klipn op. Veural 
de pispotjens doent ereg goet, vreemt spul. 
 
De kooroonaa-smoege het weerltwiet heel wat te weege brocht. Veskrikelek veule meenzn die 
ooverliedn en er liekt wel gien ende an te koemm. Gelukeg is ’t hier in de buurt oareg goet ofloopm. Heel 
ereg vonk de beeldn van d’owe meenzn die gien vesiete maagng ontvangng. En in ’t buutenlant, dooje 
meenzn die gewoon op stroate ligng en de masgraavm. 
 
‘k Denk dat we nog joarnlang vastzitn an de anderhalefe meeter ofstant. Zelef val ik in de riesiekoogroep 
en mien klejnzeune en vekeereng binn zo oareg ome mien boskupn te hoaln. Zelef blief ‘k ofstant, ok al 
valt ’t niet altiet mit, somegeng hebm ooveral skejt an en goan hun ejgng gangs. 
 
Mar we moetn de moet er in howm en er alemoal ’t beste van maakng. 
Aleman ’n welgemeende boks, skup of eleboogien en blief gezont! 
 
 
Akermanechien  
**********************************************************************************************************************  
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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. 

 

Over hout 

Hout is een veelzijdig product. Jaarlijks hebben we in ons land 17 miljoen kuub hout nodig. Max. 20% komt uit 
eigen land, de rest wordt geïmporteerd. Staatsbosbeheer streeft ernaar het meeste hout te leveren voor 
bouwmaterialen om zo CO2 duurzaam voor lange tijd vast te leggen. In het Kuinderbos zagen we zelf ook 
wekelijks 1 dag per week aan balken en planken. 

Alles op maat gezaagd met een overmaat van 10 cm, zo heb je zo weinig mogelijk afval. Larix is prima voor 
buiten om er schuttingen, hekken, serres, schuurtjes of bijv. een zolder dicht mee te maken. Larix is prima 
geschikt voor buiten. Op aanvraag zagen we ook wel eikenhout of beuk. Onlangs nog dikke balken kernhout 
voor de restauratie van een molen in Amsterdam, of voor een veekraal en de wanden in een eendenkooi op 
Vlieland, een grote schuur in Zuid-Holland en Almere, vlonders in de Weerribben, nieuwe houten hekken na de 
grote brand in de Peel in Limburg. Belangstellenden weten ons steeds vaker te vinden. Bij het zagen van 
balken en planken komen er veel zogenaamde “schorsplanken” vrij. U kent ze wel die goudgele planken met 
aan twee zijden een schorrand voor een mooie sierlijke en natuurlijke schutting bijvoorbeeld. Ons zaagsel gaat 
naar een paardenhouderij in Lelystad.  

We leveren jaarlijks ca. 3.200 m³ aan de industrie, ca. 600 ton houtchips uit ons bosrandenbeheer t.b.v. 
vlinders, libellen, kleine zoogdieren en vogels. Maar ook groen voor erebogen, ca.1000 kerstbomen  onder de 
hoogspanning leidingen en ook al eens een vrachtwagen vol decoratie materiaal voor tv programma, een boom 
voor een kunstproject in Amsterdam en binnenkort een boom voor een film waarin door onweer een kruin uit 
een boom moet knappen. Die leveren we in Hilversum. We zoeken hier dan altijd bomen op die met een 
dunning toch gezaagd zouden worden. Kortom er gebeurt veel in dat bos tussen Kuinre en Lemmer. We zien 
houtoogst als een middel om biodiversiteit, natuur en recreatieve doelen te halen met als mooi bijproduct hout. 

We kunnen tot 6 meter lengte zagen elke maat tot 30x30 in het vierkant. Ook belangstelling, mail de aantallen: 
lengte, dikte en breedte naar h.bergman@staatsbosbeheer.nl voor een vrijblijvende offerte. 

Activiteiten komende periode 
10 oktober           houtdag, info www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
12 december       kap je eigen kerstboom. zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
 
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

 

mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl
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Peuteropvang Tweeplus 
Vijverpark 89 
8374 KG Kuinre 
Tel: 06-30307109 
 

  
In januari 1987 hebben een aantal initiatiefnemers een informatieavond gehouden in de Botter om in 
Kuinre een peuterspeelzaal te beginnen, en wel in het voormalige Groene Kruis gebouw. 

Op maandag 2 februari zijn juf Coby Koning en juf Joke Nijholt met de peuterspeelzaal gestart met een 
aantal peuters tussen de 2 ½ en 4 jaar. 

Vele kinderen hebben door de jaren hier met heel veel plezier gespeeld. De eerste “schoolregeltjes” 
werden hier geleerd. De kinderen van toen zijn de ouders van nu.  

Na ongeveer 15 jaar in het Groene Kruisgebouw gezeten te hebben is er een lokaal bij de basisschool 
gekomen waar de peuters werden gehuisvest.  

In het voorjaar van 2020 kwam er een onzekere tijd, maar kinderopvang KaKa heeft de schouders er 
onder gezet en gaat verder in Burgemeester de Ruiterschool.  

De ouders en de peuters hebben na het bericht van mogelijke sluiting een 
“protestslinger” gemaakt en overhandigd aan Peter Sloot, directeur van de 
basisschool, met het verzoek dit gebaar mee te nemen naar de 
overkoepelende stichting en het belang van het behoud van de peuteropvang 
in de basisschool en ook in Kuinre te behouden.  

 

Onze locatie is een VVE locatie (voor- en vroegschoolse educatie). De samenwerking met de 
kinderfysiotherapeut en de logopediste is een goede aanvulling op de ontwikkeling van het kind. De 
peuteropvang is een perfecte voorbereiding op het basisonderwijs. Het geeft het kind vertrouwen in deze 
spannende volgende stap.  

17 augustus stonden juf Marja en juf Elly de kinderen weer op te wachten, gewoon de vertrouwde 
gezichten blijven op deze speelzaal. Het thema voor deze eerste periode is “WELKOM”. We gaan weer 
van leuke en leerzame activiteiten genieten en van de vele uurtjes speelplezier.  

Ken je Peuteropvang Tweeplus van kinderopvang KaKa nog niet en ben je nieuwsgierig geworden kom 
gerust eens langs en wel op maandag-, dinsdag- of vrijdagmorgen. Tussen 8:30-12:15 uur. 

 

Peuteropvang Tweeplus  

Juf Marja de Graaf en juf Elly Paulusma 

06 30307109 

www.kaka.nl 

 
 
 

http://www.kaka.nl/
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Burg. de Ruiterschool 
 
 
Peter Sloot. 
Clusterdirecteur 
 
 
 

Continurooster 
 
Met ingang van huidig schooljaar zijn we definitief overgestapt naar het zgn. continurooster. De 
schoolweek ziet er voor groep 1 t/m 8 als volgt uit: 
 
Maandag:  08.30-14.15 uur 
Dinsdag: 08.30-14.15 uur 
Woensdag: 08.30-12.30 uur 
Donderdag: 08.30-14.15 uur 
Vrijdag:  08.30-14.15 uur 
 
In het nieuwe rooster lunchen alle kinderen op school (met uitzondering van de woensdagmiddag). Dit 
gebeurt in de eigen klas onder toezicht van de leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken 
mee. Wij willen u stimuleren om, net als bij de kleine pauze-hap en traktaties, gezond eten mee te 
nemen. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer.  
 
Overblijven 
 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van het overblijfteam. Nu we overgaan op een 
continurooster, blijven de kinderen over in de klassen. Het team kreeg van school een bos bloemen 
aangeboden. Zij hebben alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje. Op de foto ontbreken Janine de 
Wit, Sylvia Thien en Sandra Smit. Heel hartelijk bedankt voor al die jaren waarin het overblijven fijn was 
georganiseerd voor onze kinderen! 
 

 

 

 
 

https://www.burgderuiterschool.nl/�
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Jantje Beton 
 
In september is de jaarlijkse Jantje Beton actie. De leerlingen van groep 5/6 verkopen lootjes. Dit jaar is 
de actie van 9 t/m 23 september. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de andere helft is 
voor onze school. Hier hebben wij afgelopen schooljaar nieuwe buitenspelmaterialen voor aangeschaft 
(zie foto). 
  
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en 
uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de 
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen 
hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen 
spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het 
belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP 
NOOIT MET SPELEN! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben er weer zin in! 
 
Team Burgemeester de Ruiterschool 
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Dorpshuis “de Botter” 
 
Per 1 juni is het dorpshuis weer beperkt "open" 
 
Traditioneel zijn er in deze periode niet veel bezoekers. Wij houden ons aan het protocol van de horeca. 
Bij bezoeken dus eerst contact vooraf via telefoon of whatsapp. 
 
1,5 meter afstand, max. 2 personen aan een tafel (uitzondering voor huisgenoten) en niet komen met 
klachten. 
 
We gaan kijken of er een mogelijkheid is een aangepaste vorm van een aanschuifavond te organiseren, 
maar komen daar later op terug. 
Voor vragen kun je altijd bellen met 0527 231490, of een bericht via facebook, of een e-mail sturen naar 
info@dorpshuisdebotter.nl. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Jurgen Koster 
Dorpshuis “De Botter” 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

mailto:info@dorpshuisdebotter.nl
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Familie berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************* 
 
Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken die me gefeliciteerd hebben met mijn 96e verjaardag. 
Maar zeker ook alle Kuundernaren van wie ik kaarten, bloemen en telefoontjes heb ontvangen na mijn 
onfortuinlijke val eind april. 
Al deze belangstelling is hartverwarmend en doet me bijzonder goed! 
  
Ook namens Pé, hartelijk dank! 
Lies de Vries 
  
Het nieuwe adres van Pé en Lies de Vries: 
Coornhert State, 
Vogelwijk 20 kamer 2 
8446 KE Heerenveen. 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

Met een lach en een traan 
Leef je door in onze herinnering 

 
Wij willen iedereen bedanken voor het warme medeleven 

dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma 

 
Marie de Boer - Kamman 

Uw aanwezigheid, lieve woorden, kleine herinneringen, anekdotes, 
prachtige bloemen en de vele persoonlijke kaarten en berichtjes 
hebben ons erg goed gedaan. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar. 
Uw vriendschap is ons dierbaar en uw steun van grote waarde. 

 
Fokke de Boer Kinderen Kleinkinderen  Achterkleinkinderen 
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Warenhuis Kuinre gaat sluiten eind 2021 
 
De geruchten gaan al een tijdje in Kuinre, maar door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
in 2021 gaan wij per eind volgend jaar onze winkelactiviteiten beëindigen.  
Nadat wij in 1980 de winkel van onze (schoon)ouders hebben overgenomen, hebben we hier met veel 
plezier gewerkt. De vele contacten die we in de loop der jaren hebben opgebouwd zullen we zeker gaan 
missen. 
Maar na 49 jaar arbeid vinden we de tijd rijp om te stoppen en als onze gezondheid het toelaat hopen 
we nog een aantal jaren te genieten van onze rust. 
We komen hier nog wel op terug in de loop van 2021. 
 
 
Het betekent verder dat wij dit najaar gaan beginnen met de uitverkoop. 
 
Op dit moment hebben wij de Zweedse klompen, de VV houten klompen, laarzen, zomerslippers al in de 
opruiming met een korting van 40%. Verder zijn er al diverse artikelen afgeprijsd. Zie de stickers op de 
artikelen. 
 
Ook vindt er uitverkoop plaats van ons vuurwerkassortiment, want alles moet weg en OP=OP!! 
Hiermee komen wij in december met nadere informatie. 
 
Dus doe: DIT JAAR GOEDKOOP UW INKOPEN. 
 
In een volgende dorpskrant komen wij met meer nieuws. 
 
Tevens willen wij u informeren over onze vakantie van 4 t/m 12 september, de winkel is dan beperkt 
geopend. 
 
Onze openingstijden tijdens deze periode zijn: 
Vrijdag  04 september: 10.00-17.00 uur 
Zaterdag  05 september: 09.00-15.00 uur 
Maandag 07 september: Gesloten 
Dinsdag 08 september: Gesloten 
Woensdag 09 september: Gesloten 
Donderdag    10 september: Gesloten 
Vrijdag           11 september: 10.00-17.00 uur 
Zaterdag       12 september: 09.00-15.00 uur 
 
Voor al uw postzaken en het afhalen van pakketten kunt u in deze periode terecht bij: 
Buurtsuper Braad, Oudeweg 11, 8376 HN Ossenzijl 
 
Dus tijdens deze openingstijden kunnen er geen posthandelingen plaatsvinden!!! 
 
Vanaf maandag 14 september gelden weer de gebruikelijke openingstijden. Zie onze website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim en Roeli Schaart 
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 Hier had uw advertentie kunnen staan 
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Werk in uitvoering .....    Centerrr 
 
 
 

 
 
Zoals u in het vorige Kuunderskwartiertje heeft kunnen lezen, heeft de supermarkt in Kuinre een 
verandering ondergaan. Dat betekent “werk aan de winkel” voor de dorpskrantredactie en op naar de 
Centerrr. In de omschakeling naar de Centerrr formule heeft de winkel deze zomer een vernieuwde stijl 
gekregen met een andere indeling en het daarbij behorende nieuwe winkelinterieur. De Centerrr heeft 
een frisse uitstraling en is een praktische, sfeervolle buurtsuper met de klantvriendelijkheid en service 
die we allemaal gewend zijn en waar de supermarkt in Kuinre om bekend staat. Naast het gemak van de 
dagelijkse boodschappen om de hoek, is de supermarkt voor de inwoners van Kuinre en omstreken een 
belangrijke ontmoetingsplek.    

Sinds 2013 heeft Support en Co een Superrr winkel in Kuinre. Inmiddels heeft  Support en Co alle 
Superrr winkels buiten Friesland afgestoten. De gebroeders Arno en Erik Baaij, zijn erg aangesproken 
door het concept van de Superrr en hebben met de Centerrr de supermarkt in Kuinre voortgezet met de 
drie bekenden RRR’en. De vertrouwde en bekende gezichten van de winkel zijn gebleven. Daniëlle, 
Hilde en Gerrit, die samen met de medewerkers en vrijwilligers ervoor staan in de Centerrr.   

Gerrit Pas is een geboren Tukker, woonachtig met zijn vriendin in Warnsveld. Gerrit heeft een zoon van 
28 jaar. Gerrit is 1 á 2 keer per week werkzaam in de Centerrr in Kuinre. Hij geeft sturing en 
ondersteuning aan het team, de organisatie en werkzaamheden in de winkel. Daniëlle en Hilde hebben 
de leiding en verantwoording met de dagelijkse gang van zaken in de winkel. Daniëlle en Hilde zijn een 
prima duo. Vakbekwaamheid, klantgerichtheid en collegialiteit staan bij hen hoog in het vaandel. Gerrit is 
heel blij om met de dames samen te werken. Belangrijk is dat hij ervan op aan kan dat de gang van 
zaken naar ieders tevredenheid verloopt in de winkel. 

Gerrit is 6 jaar werkzaam geweest bij Support en Co en heeft veel ervaring. Hij heeft in Nederland 
diverse winkels opgezet met het concept van de Superrr. Mede door zijn ervaring is Gerrit benaderd 
door Arno en Erik Baaij om bij hun in dienst te komen. Zij willen in de locaties waar de Superrr is 
verdwenen onderzoeken en zo mogelijk met de formule van Centerrr de winkel voortzetten. De  formule 
lijkt veel op de Superrr. Het concept van de Centerrr ligt met nadruk op de drie RRR’en: Retail, 
Reïntergratie en Relatie tot het dorp. Na Almen en Barchem is Kuinre de derde Centerrr winkel in 
Nederland, momenteel wordt er door de gebroeders Baaij en Gerrit Pas onderzocht en gewerkt naar de 
haalbaarheid van meerdere Centerrr winkels in Nederland.  

De retail R.  De Centerrr streeft er naar om een zo goed mogelijk gangbaar assortiment aan dagelijkse 
producten in de schappen te hebben. Dat is ook een prioriteit in de inkoop, een ruime keuze aan diverse 
producten. Om goed met de beschikbare winkelruimte om te gaan, heeft men tijdens de omschakeling 
naar de Centerrr kritisch gekeken naar de inhoud van de schappen. Met name naar de keuze in soorten. 
Het is niet nodig om bijvoorbeeld allerlei merken van een bepaald product te verkopen, twee á drie 
merken van een product is goed genoeg. De winkel wordt drie keer per week bevoorraad. Naast de 
centrale inkoop streeft men waar het mogelijk is ook naar de afzet van regionale producten. Brood en 
verdere  bakkersproducten wordt dagelijks geleverd vanuit een bakkerij uit de regio. De bloemen worden 
2 á  3 keer per week geleverd, de boeketten worden samengesteld en verzorgd door een bloemist uit 
Almen. Nieuw zijn de producten van de reformlijn van Bountiful in de winkel. 

Voor de R van re-integratie speelt de winkel een belangrijke rol. Dit gaat in samenwerking met de sociale 
dienstverlening van de gemeente. De winkel biedt een plaats voor mensen die een afstand tot de  

http://www.google.nl/imgres?q=werk+in+uitvoering&num=10&hl=nl&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=D0LdvYXALsB4_M:&imgrefurl=http://www.wetenwaarjeaantoebent.nl/ExpertBlogContent/WerkInUitvoering.htm&imgurl=http://www.wetenwaarjeaantoebent.nl/upload/5d7eee24-3cc3-4a6d-96e4-4723ceb960ae_werk in uitvoering 1.jpg&w=270&h=397&ei=sKpIUI6lLcjT0QWzv4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1048&vpy=280&dur=1234&hovh=272&hovw=185&tx=123&ty=157&sig=116447463705617497144&page=1&tbnh=131&tbnw=89&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:0,i:160�
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arbeidsmarkt hebben. Het werken in de winkel  heeft als doel mensen op weg te helpen richting een 
betaalde baan. Werken in de winkel biedt een beschermde en normale werkomgeving waarin mensen, 
ieder naar zijn individuele mogelijkheden, achtergrond en omstandigheden kunnen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het begeleidend werk traject in de winkel is er op gericht om mensen structuur aan te 
leren, het opdoen van sociaal- praktische vaardigheden en zelfvertrouwen krijgen.  

Het biedt een kans om zonder uitkering of met minder uitkering, met succes in het arbeidsproces aan de 
slag te kunnen. Het belang van werk, de dagelijkse structuur en het ontstaan van nieuwe contacten 
wordt als positief ervaren. Doordat de “wereld” en het netwerk groter wordt komen de eigen problemen 
in een ander daglicht te staan. Men kan het beter relativeren en gemakkelijker met lastige situaties 
omgaan. Een luisterend oor, het aangaan van gesprekken, onderling contact, collegialiteit en 
samenwerking, heeft een motiverend en positief effect op de mensen. Het bevordert het  proces in 
voortgang naar een betaalde baan. Men maakt een begeleidingsplan en regelmatig wordt het traject 
geëvalueerd. Als iemand zover is om naar het reguliere arbeidsproces over te stappen bieden de 
mensen van de Centerrr hen ondersteuning met het zoeken van een geschikte vacature en het 
solliciteren naar een functie. 

In de toekomst wil de Centerrr ook aan mensen met een beperking dagbesteding aanbieden. De 
combinatie van mensen met beperking en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkt in de praktijk 
heel goed. Mensen stappen uit hun eigen wereld, trekken zich aan elkaar op en men leert elkaar te 
verstaan.  

De R van relatie tot het dorp moet nog meer gestalte krijgen. Bekend zijn inmiddels de bijeenkomsten in 
het naastgelegen dorpshuis van de Zorggroep, Zorg en Boodschappen. Op donderdagochtend biedt dit 
de bewoners van Kuinre de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten 
en eventuele zorgvragen of andere problemen aan de orde te stellen. De Centerrr wil daarnaast werken 
aan het “Buurtmeester” project waarin de mantelzorg centraal staat. Dit houdt in dat er in het dorp met 
bereidwillige en beschikbare vrijwilligers een afstemming wordt gemaakt met de hulpvraag van 
bewoners. Hierbij moet men niet denken aan zorgtaken maar meer in kleine klusjes en diensten waar 
behoefte aan is, denk dan aan een wandeling, huishoudelijke klusjes, een boodschap doen of gewoon 
een oogje in het zeil houden en dergelijke.  

De winkel heeft ook altijd behoefte aan vrijwilligers. Voor het bezorgen van boodschappen, vakken te 
vullen en allerlei hand- en spandiensten.  

Tijdens de afgelopen maanden die in het teken stonden van de coronacrisis hebben Daniëlle en Hilde 
met de medewerkers en de inzet van vrijwilligers het mogelijk gemaakt dat we ten tijde van de eerste 
maanden van de coronacrisis en ook nu nog volgens de richtlijnen op een prettige en verantwoorde 
manier boodschappen dichtbij te kunnen doen.   

 

Veel dorpelingen en mensen uit de regio doen 
de dagelijkse boodschappen in het dorp. De 
winkel draait goed en men hoopt dit vast te 
houden. Hopelijk blijft de loop erin naar de 
Centerrr. Het succes en de haalbaarheid van 
een supermarkt in het dorp komt allereerst van 
een goed uitgeruste winkel, van genoeg 
klandizie en de inzet van vrijwilligers. De 
Centerrr is een belangrijke waarde voor de 
leefbaarheid van het dorp.  
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Op z’n Kuunders 
 
Senioren vissen Kuinre. 

 

In de dorpskrant van maart meldden wij nog dat jaarlijkse viswedstrijd voor de senioren dit jaar plaats 
zou vinden na het dorpsfeest. De omstandigheden zijn echter zodanig dat de commissie heeft besloten 
dat het niet verstandig is om op dit moment een wedstrijd te organiseren. Het geheel is natuurlijk niet 
alleen een wedstrijd maar het is ook een en vooral een sociaal gebeuren en dat is nu net datgene wat op 
dit moment het moeilijkste te organiseren is. 

De commissie heeft daarom ook besloten om dit jaar geen viswedstrijd voor de senioren te houden. 

Wij hopen dat we volgend jaar weer een normale wedstrijd kunnen organiseren en hopen dan weer op 
een grote opkomst. 

 
De commissie.  
*********************************************************************************************************************** 

       

Camping “Kleintje Zwarte Cross” 

Dit jaar geen Zwarte Cross en Woodstock festival. De 
festivalgangers uit Kuinre hadden daarom hun eigen camping 
weekend georganiseerd. 
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Op z’n Kuunders 
 

Thuiszorg op de fiets door Kuinre. 

 

 

 

 

 

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

Bea Woudsma ziet Sarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Brandweer Kuinre  
 

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de brandweer haar oefeningen eerst een poos stil gelegd en 
sinds 1 juli weer langzaam opgepakt. Alleen stands waarbij je makkelijk 1,5 meter afstand kunt 
inbouwen, ploegenoefeningen zijn nog niet aan de orde. De veligheidsregio wil zo haar hulpverleners zo 
min mogelijk kans geven op besmetting om ze inzetbaar te houden bij calamiteiten. 

De afgelopen maanden zijn we weer diverse keren uitgerukt, zeer grote branden bij Marknesse en bij 
Rutten, in de Weerribben een grote natuurbrand. Maar ook kleinere incidenten. Kat in de boom, 
tilassistentie ambulance in het Weerribbengebied. Kleine brandjes in de Weerribben. Dieselolie lekkage 
in de haven van Kuinre, waarbij we de waterinlaat naar Flevoland droog hebben gelegd om verspreiding 
te voorkomen over een groot gebied. 

Kortom 24/7 proberen we 6 mensen beschikbaar te hebben voor de redding van mens en dier en het 
bestrijden van brand. 
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 V.C.K. ‘76 
 

 
Nadat het afgelopen seizoen plotseling vroegtijdig ten einde kwam zijn we inmiddels weer gestart met de 
zaaltrainingen. Binnen de lijnen van het veld hoeven we geen anderhalve meter afstand te houden en 
zijn trainingen en per september competitie spelen weer mogelijk (zoals de richtlijnen op dit moment 
zijn). Trainingstijden: 

Maandag 
17.00 – 18.00 N2  
18.00-  19.00 N6   
19.00 – 20.00 B-jeugd  
Woensdag 
20.00 – 21.30 Recreanten 
Donderdag 
20.00 – 21.15 Dames 1+2  
21.15 – 22.30 Heren 1  
 
Grietje van Smirren heeft aan het einde van het seizoen te kennen gegeven dat zij stopt met het trainen 
van dames 1. We hebben Grietje inmiddels met een mooie bloemenmand bedankt voor haar jarenlange 
inzet, en ze heeft binnenkort samen met dames 1 nog een gezellige “afscheidsavond”. 

Wedstrijden 

Dames 1, Heren 1 en mix team thuiswedstrijden op dinsdagavond. 
Dames 2 en B-jeugd thuiswedstrijden op vrijdagavond. 
N2 en N6 thuiswedstrijden op zaterdagochtend tussen 9.00 -12.00.  
 
We starten dit seizoen met een mix team (dames en heren), dit team gaat meespelen in de recreatieve 
competitie. Je kunt er voor kiezen om alleen wedstrijden te spelen of om ook te gaan trainen. Voor zowel 
de jeugd als volwassenen geld dat je altijd een aantal trainingen vrijblijvend mee kan doen. 

 
Bestuur VCK’76 
 
*********************************************************************************************************************** 
Oud IJzer Aktie                                          
 
Op zaterdag 26 september 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 één van de onderstaande 
personen bellen om het op te halen. Geen oude ijzer bij het jeugdhonk brengen alstublieft! 

 
Let op: Witgoed is geen oud ijzer. Wij kunnen dit dan ook niet meenemen! 
  
Astrid Versluis               06  - 20043087 
Annemiek Rijpkema   06  - 13231639 
 
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij de bewoners van de buitenwegen om vooraf in 
ieder geval even te bellen. 

 
NAMENS DE JEUGD VAN KUINRE BEDANKT!!! 
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Kuinre oud en nieuw 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 17                                                              Foto 19 
 
Geen reactie op deze foto’s gekregen, ik dacht zelf het volgende: 
 
Foto 17: Rechts een klein stukje van het voormalige postkantoor, nu Tet Oosterkamp 
(H. de Cranestraat 77) en Henne en Dine Ruiter, links de schuur van Ruiter, later van  
Halbe Meijer. 
 
Foto 19: Rechts schuur van Bertus Boerstra. Links Gerrit Jan van der Molen en mevr. Boerstra, nu Bert 
Koopmans. (H. de Cranestraat 151) 
 
Hieronder nog enkele foto’s. Wie weet waar deze huizen hebben gestaan in Kuinre? 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waar 16 
 

 
 
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   
  

 

 

 
 
 
Door het coronavirus zijn alle activiteiten van de Vrouwen van Kuinre tot nader bericht afgelast. 
Binnenkort zal het bestuur een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van de activiteiten, die 
de rest van het jaar staan gepland. Wij hopen dat we gauw met z’n allen in goede gezondheid de draad 
weer op kunnen pakken.  

    
 Het bestuur  

 

 
*********************************************************************************************************************************** 
 
Stichting Ouderen Kuinre Blankenham    
 
 
Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham 
 
Normaal begin ik altijd met wij starten weer met onze activiteiten in het nieuwe seizoen 2020-2021. 
Maar dit jaar is alles anders en hoe alles gaat lopen dat weet niemand. We hebben toch ons nieuwe 
programma gemaakt. En bekijken voor elke activiteit of het mogelijk is met de dan geldende corona 
regels. 
                                                                                                                                                             
We beginnen met een brunch op 11 september om 11.00 uur in het dorpshuis de Botter. 
 
De datums van onze vaste activiteiten zijn dus allemaal met een vraagteken 
 
Gymnastiek      donderdag 3 september om 13.15 uur. 
Zitgymnastiek    donderdag 3 september om 14.15 uur. 
Koersbal     woensdag 7 oktober  om 14.00 uur (om de 14 dagen) 
 
De Soos vervalt door gebrek aan belangstelling. 
 
Gezamenlijk eten    vrijdag 6 november om 16.00 uur. 
Kerstavond     dinsdag 22 december om 18.00 uur. 
Nieuwjaarsbijeenkomst   dinsdag 5 januari om 14.00 uur. 
Stamppot eten    vrijdag 19 februari om 14.00 uur. 
Reisje      mei 2021. 
 
Een sportief en gezond seizoen toegewenst. Stichting Ouderen Kuinre Blankenham. 
 
Met vragen kunt u altijd terecht bij onze voorzitter Hilly Wietsma en bij secretaris Kees Cats. 
 
NB: Na overleg met de gymleidster vinden we dat in beweging blijven belangrijk is, maar we willen u wel 
op de regels wijzen, Niet komen met klachten, geen gebruik maken van de kleedkamer, verder de regels 
van het RIVM volgen. 
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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, Shari Braad, 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. 
 
Helaas hebben ook wij de afgelopen weken weinig mogen organiseren voor het jeugdhonk. Enorm 
jammer. Toch hopen we zo snel mogelijk weer nieuwe leuke activiteiten en acties te kunnen 
aankondigen, houd onze Facebook-pagina goed in de gaten! 
 
Gelukkig hebben we wel heel leuk nieuws. Als bestuur hebben we besloten dat voortaan ALLE kinderen 
van groep 6 en hoger naar het Jeugdhonk mogen komen! Fijn he! Dus ben je nog geen 10 maar zit je dit 
jaar wel in groep 6? Hopelijk tot snel! 
 
Ondanks de corona hebben we ook een geslaagde hangplanten actie kunnen houden. De planten 
werden anders vaak gekocht tijdens de Fancy Fair, helaas kon die niet doorgaan. Maar wat werd er veel 
besteld! In totaal hebben we in Kuinre en omstreken bijna 60 planten mogen wegbrengen! Fijn om in de 
nare tijd toch vrolijkheid te kunnen brengen. Iedereen bedankt voor het bestellen, Cindy en Yke enorm 
bedankt voor de fijne samenwerking.  
 
Na de hangplanten actie waren we weer even stil. Maar we hebben niet stil gezeten! Onze partytenten 
zijn flink schoongemaakt en blinken weer. Klaar weer voor heel veel mooie feestjes! 
 
Ook kregen we gelukkig van de gemeente toestemming om een slotfeest voor de jeugd te organiseren. 
Iets anders dan we gewend waren maar wat hebben we een lol gehad met de Crazy-88. Met 88 kleine 
opdrachten in 1,5 uur gingen we met kleine groepjes door het dorp heen om foto’s en filmpjes te maken. 
Pyramides bouwen, mummies maken, op zoek naar mensen met speciale kleren. Gelukkig was het 
geboortejaar van Rowan niet heel moeilijk. Benieuwd naar de foto’s? Kijk eens op onze Facebook-
pagina! Arjen heeft ons enorm geholpen, bedankt ook namens de jeugd! 
 
Nu na de zomer hopen we zo snel mogelijk weer meer te kunnen organiseren. Er zijn al verschillende 
dingen die je in de agenda kunt zetten;  

- Over de vrijdagavonden zijn we nog even in overleg met de gemeente, helaas zullen we ons nog 
wel aan bepaalde veiligheidsregels moeten houden. Op Facebook zullen wij steeds een update 
geven.  

- Het laatste weekend van september (26e) komen we alsnog bij u langs om oud ijzer op te halen. 
Helaas lukte dit niet in maart, nieuwe poging dus! 

- Begin oktober zullen we weer door de Kuunder gaan met de donateurskaarten, dit keer ook met 
de mogelijkheid om lid te worden via automatische betaling! Stukken makkelijker! 

 
Daarnaast zijn er wat veranderingen gaande binnen het bestuur, meer informatie daarover in de 
volgende editie van het Kuunders Kwartiertje. Cynthia heeft ons helaas verlaten, bedankt nog voor de 
inzet. En Shari welkom bij de club, fijn dat je je wil inzetten voor de jeugd en ons Jeugdhonk.  
 
Verder willen we iedereen een gezonde tijd toe wensen en hopelijk tot snel, oh en voor de middelbare 
scholieren. Moet je toevallig dit schooljaar een maatschappelijke stage lopen? Dat kan bij ons! Stuur ons 
snel een berichtje!  
 
Tot ziens,  
Bestuur Jeugdhonk Kuinre 
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Nieuws VV Kuinre 
 
Start seizoen 2020-2021 

Na een abrupt einde van het seizoen 2019-2020 wordt er inmiddels weer een start gemaakt met het 
seizoen 2020-2021. Het eerste elftal is onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Eric Folio begonnen 
aan het nieuwe seizoen en hopen de lijn van afgelopen seizoen door te zetten. Daarnaast blijft de 
samenwerking met VWC en FC Wolvega gehandhaaft met betrekking tot het damesvoetbal, ook zij zijn 
inmiddels weer begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het tweede en derde elftal zijn 
inmiddels weer begonnen met trainen, het tweede elftal zal dit jaar onder leiding staan van Rick Mulder 
en Rowan Paulusma. Deze heren nemen het stokje over van Thom Althuis. Het derde elftal zal zoals 
vertrouwd weer onder leiding staan van Erik Vogelaar. De JO-17 is helaas opgeheven door een aantal 
afmeldingen. De spelers die nog overblijven hebben de keuze gemaakt om te spelen voor de senioren 
elftallen of in een samenwerkingsverband met TONEGO. Daarnaast is er voor de jeugd 2 teams 
ingeschreven, dit zijn het JO-13 en JO-10 elftal.  

 
Lid worden van V.V. Kuinre? Meld je aan via de onderstaande contactgegevens! 

Website: www.vvkuinre.nl 
Email: vvkuinre@hotmail.com 

 
 
 

Toneelvereniging O.K.K.  
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Overname Supermarkt. 
 

Wij nemen u even mee in het laatste half jaar van de KDG. 

Als bestuur van het KDG ben je eigenlijk altijd bezig met het wel en wee van 
ons dorpshuis, de indeling van het verhuren van de zaal, een steen door de 
ramen, storingen aan de installaties, er gaat eens wat kapot, de stoelen, en 
zo nog een heleboel aanverwante zaken die te maken hebben met “de 
Botter”. Hier vallen ook de huurders Jurgen, André en de Supermarkt onder. 
En met deze laatste kregen we het afgelopen jaar wel heel erg druk. De 
Superrr zoals onze supermarkt heette zou ermee stoppen, zo gaf de 
directeur van Support & Co dat informeel aan ons door. Dan sta je als 
bestuur toch even raar te kijken, mede omdat het contract nog 3,5 jaar zou 
duren. Ook de onzekerheid voor de werknemers en de slager kregen we mee te maken. Zij wisten 
uiteraard ook niet wat ze konden verwachten en waar dit zou eindigen. Onzekere tijden braken aan. 
Middagen/avonden vergaderen met gemeente, Support & Co, Plaatselijk Belang, slager, medewerkers 
en de 3 kandidaten waren het gevolg. Hierbij werd e.e.a. nog wel bemoeilijkt door het coronavirus. Maar 
ook dan blijkt weer dat mensen creatief zijn en komen ook daar oplossingen voor. Wij waren in de 
gelukkige omstandigheid dat er zich 3 kandidaten hadden gemeld, die het wel zagen zitten om de 

supermarkt over te nemen, uiteraard alle drie met verschillende wensen en 
eisen. Uiteindelijk is naar ons inziens een wel overwegen beslissing 
genomen en is er gekozen voor de partij Bountiful uit Oeffelt (Noord 
Brabant). Zij zijn bekend in de Retail, en wij zijn op dit moment de 3e 
supermarkt die zij hebben overgenomen. In de toekomst willen zij deze 
formule uitbreiden in meerdere dorpen, onder de zelfde constructie. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we een solide betrouwbare partner gevonden hebben 
die de supermarkt de komende 5 jaar (met uitbreiding naar nog 5 jaar) gaat 
exploiteren. Wel is het voor ons allemaal even wennen, de oh zo vertrouwde 
Supperrr is nu omgedoopt tot Centerrr, in de volksmond zal het nog wel een 
poosje Superrr blijven heten, maar uiteindelijk is dat maar een naam. 

Wat we verder als zeer mooi hebben ervaren is de hechte band die is 
ontstaan met de medewerkers van de Centerrr, slager André, beheerder dorpshuis Jurgen en de directie 
van Bountiful. Een stabiele partner die de supermarkt de komende 5, misschien 10, en wellicht 20 jaar 
wil voorzetten. Ons streven was en is nog steeds, behoudt van onze supermarkt voor het dorp Kuinre. 
Wat wij uiteraard blijven hopen is dat u allemaal uw boodschappen blijft of gaat doen in deze 
supermarkt, zodat ook dat een garantie is voor het behoud ervan. Wij vertrouwen erop ook op uw steun 
te mogen blijven rekenen. 

Op de foto’s de officiële overdracht naar Bountiful op 27 mei 

Foto 1: de ondertekening van Arno en Erik Baaij 

Foto 2: Johan Gras tekent namens KDG 

Foto 3: De heren Baaij worden welkom geheten in onze 
supermarkt.  
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Toerist aan het woord 
 
Deze keer zijn we bij de jachthaven op het camper/kampeerterrein van de Watersportvereniging van 
Kuinre. Een vrolijk vlaggetje van de WSV hang aan de spiegel van de camper. Ik doe het gesprek met 
Ineke en Dirk zit heerlijk in de camper tv te kijken. 
 
Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? 
We zijn de familie van Sinderen en we komen uit Oosterzee. Dirk (83) en Ineke (69) staan hier al een 
poosje met hun camper.  
 
Waarom staan jullie hier in Kuinre met de camper? 
Vorig jaar spraken we op het Plein in jullie dorp met Appie van der Veen en die vertelde dat er hier bij de 
jachthaven een camperplek was. Door de corona wilden wij niet zo ver van huis en we vinden het hier 
een prachtige omgeving.  
 
Wat deden jullie in je werkzame leven? 
Dirk zat bij het grondverzet en ik ben werkzaam geweest in de vis bij Sterk in Lemmer en daarna heb ik 
in Hommerts in een tuincentrum gewerkt. Dat was echt fantastisch om te doen. Om mensen te helpen 
met wat speciaals te maken voor een bijzondere gelegenheid vond ik altijd erg leuk.  
 
Wat doen jullie overdag? 
We fietsen veel en zwemmen hier bij de jachthaven, we wandelen, vissen en genieten van de natuur in 
de omgeving van Kuinre. Met deze warmte gaan we vaak in de avond hier nog even een rondje in de 
polder fietsen. Het is hier in de avond prachtig met de zonsondergang en de konijnen die hier lopen zijn 
zo tam en komen gezellig bij ons zitten. Daar genieten we van.  
 
Hebben jullie ook hobby's? 
Ik vind muziek geweldig en speel verschillende instrumenten onder andere trekzak en orgel. De trekzak 
heb ik mee maar daar is het nu te warm voor. 
 
Hoe vinden jullie Kuinre? 
We vinden Kuinre een erg leuk dorp, we kenden het natuurlijk al wel maar nu we hier een poosje staan 
ga je steeds meer mensen leren kennen. De supermarkt daar komen we dagelijks en jullie 
Ambachtelijke slager daar zijn we erg enthousiast over. Het warenhuis is gewoon leuk om door heen te 
lopen en zoveel verschillende dingen te zien. Die zullen jullie wel missen als ze er mee gaan stoppen. 
Daar hebben ze echt van alles te koop. 
 
Heb je nog tips of wil je nog iets kwijt over Kuinre? 
Het is fijn dat er gratis ligplaatsen zijn bij de Linde. Zo kunnen de 
boottoeristen rustig boodschappen doen in het dorp of door het dorp 
lopen. 
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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 3 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 15/3 (september 2007). 
 
Uit het leven van de eerste directeur van de Zuivelfabriek te Kuinre, Cornelis Treurniet (1860 – 1952) 
Aan het einde van de tekst staan enige voetnoten1-4. 
 
 Jeugdjaren 
Cees is geboren op 21 maart 1860 aan de Hoefweg te Bleiswijk in een boerengezin met uiteindelijk in 
totaal vijf broers en zeven dochters. Vader Leen lijkt een vooruitstrevend man te zijn geweest, want hij 
laat zijn zonen, indien mogelijk, studeren. 
Zo wordt Nicolaas later notaris te Moordrecht. Cees leert voor huisonderwijzer maar zakt voor het 
examen. Examinator dhr. Jongkindt Coninck, eerste directeur van de Rijks Landbouw Hogeschool in 
Wageningen, heeft wel door dat er meer in de jongeman stak en adviseert hem naar Wageningen te 
komen. Daar is Cees een jaar geweest en legt dan alsnog met goed gevolg het examen voor 
huisonderwijzer af. Om een of andere reden solliciteert hij naar een baan in Frankrijk om een bestaande 
zuivelfabriek weer op poten te zetten; het betrof vooral de hygiëne. Een titel als ingenieur (ing. of ir.) 
verwerft hij niet, de kennis wel. In 1885 wordt Cees in Bolsward administrateur op een zuivelfabriek. 
Maar hij krijgt ontslag – omdat hij aan een prijsvraag had meegedaan! 
In een brief van 17 januari 1888 schrijft Cees aan een van zijn broers [W.Br., Waarde Broeder?] dat hij 
die ochtend bericht van ontslag had gekregen per 15 februari. Er is sprake van een strafbepaling van ƒ 
1000. Jaren later, in zijn brief uit 1949, meldt Cees dat het hem wegens een contract met de Koninklijke 
Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken was verboden eventueel een fabriek in Friesland op te 
richten. 
Het meedoen aan een prijsvraag was kennelijk al bedreigend. 
Samen met dhr. K. Tromp wint hij de prijsvraag voor een “plan c.a. voor een zuivelgebouw”, 
uitgeschreven door de Commissie van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, belast met het 
beheer over het dr. Buma-legaat ten dienste van de landbouwkunde. 
Het gaat in die tijd met de zuivel niet goed in Nederland. De Denen komen op, de margarine doet zijn 
intrede en de Nederlanders verlagen de kwaliteit van de boter door in het midden van de botervaten 
margarine te stoppen; vandaar het gezegde: “boter buiten beter dan binnen”. 
Het bekroonde werk is een plan cum annexis, dat betekent hier: met bijlagen. Cees is verantwoordelijk 
voor wat betreft de zuivel, dhr. Tromp voor het bouwkundig gedeelte. De eerste prijs bedraagt ƒ 400 
voor het plan “meliora conamur” [naar het betere streven wij] en is toegekend op 2 februari 18881.Er 
wordt nog een subsidie van ƒ 100 in het vooruitzicht gesteld voor een “goedkoope volkseditie” die dan 
moet verschijnen binnen drie maanden. 
Deze “Volksuitgaaf” van het prijswinnende plan, met voorwoord van april 1888,  is uitgegeven door 
Tjeenk Willink in Zwolle, 67 pagina’s dik. Zie bijlagen 1-3. 
 
 Een eigen fabriek 
In de eerder vermelde brief aan zijn broer van 17 januari 1888 spreekt Cees over het plan een 
melkfabriek te beginnen, samen met Alex Harmens uit Sneek en diens vader, benodigd kapitaal 
ongeveer ƒ 40.000. “Maar voor mij is ’t een groot bezwaar ƒ 20.000 te krijgen.” En even verder: “van 
groot belang is de plaats van de stichting (…) Ik hoorde verder nog dat te Zwolle een melkfabriek 
stilstaat (…). Het is gewenscht buiten Friesland te gaan. Bij Meppel en in Groningen is wellicht ook wel 
een goede gelegenheid. ”Niet alles verloopt gladjes. Er is een brief bewaard gebleven van dhr. W. van 
Eck te Zwartsluis, vermoedelijk uit 1892, althans tussen 1890 en 1896. Wie of wat dhr. Van Eck was of 
in welke relatie hij tot directeur Cees Treurniet stond, is niet duidelijk; hij weet blijkbaar niet of Cees “nog 
alleen zit d.w.z. zonder vrouw of kind”. Die is getrouwd op 16 augustus 1889; in een brief van 5 juni 1889 
aan zijn aanstaande is sprake van het huis van Van Dijk waar zij zouden gaan wonen. Die zuivelfabriek 
komt er toch, maar dan net buiten Friesland, aan de Bouwdijk in Kuinre. Begonnen met de bouw 
nazomer 1888, wordt de fabriek in werking gesteld op 19 februari 1889. 
 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Directeurswoning: 
Henric de Cranestraat 57 hoek Waagplein; nu bewoond 
door fam. Weijs. 
De tuin aan de overzijde van de straat hoort bij dit huis.  
Foto: Archief HVIJ. 
 
Er heeft zich kennelijk het een en ander afgespeeld in 
Kuinre, want “de menschen schijnen hier [Zwartsluis] 
echter van beter en fatsoenlijker gehalte te zijn dan ten 
Uwent”. Verder meldt dhr. Van Eck dat burgemeester 
Sloet2 van Vollenhove wel wat ziet in een boterfabriek 
aldaar, waarbij de afgeroomde melk dan in Kuinre 
verder bewerkt kan worden. 
Cees is kennelijk goed bij het kaartspel omber (drie 
spelers) of quadrille (vier spelers), hij wordt daarbij node 
gemist, zo meldt Van Eck. 
  

Intermezzo: een elektriciteitscentrale 
Als zelfstandig ondernemer is Cees kennelijk behoorlijk 
vooruitstrevend. De mogelijkheden die elektrificatie van 
het platteland kan bieden trekt zijn aandacht. In Kuinre 
en omstreken kan hij geen medestanders vinden, dan 
probeert hij het in 1901 in zijn geboorteplaats Bleiswijk. 
Zijn oomzegger èn zwager Co Uitenbogerd is ingenieur 

en zit in de directie van de Zeister Machinefabriek4. Zwager Gerrit Schuddebeurs is korenmolenaar te 
Bleiswijk en heeft al in 1883 een stoommachine in gebruik genomen. Gedrieën vormen zij een 
maatschap in 1901, Cees staat borg. 
Op het molenerf wordt een centrale gebouwd met behulp van een stoommachine die al dienst had 
gedaan bij machinefabriek Blooker. Het schijnt dat de gemeente Bleiswijk een concessie heeft 
afgegeven, met de bepaling dat binnen een bepaalde tijd heel Bleiswijk van stroom moest zijn voorzien. 
Vanwege de brandveiligheid bij blikseminslag wordt als eis gesteld dat het een stenen gebouw met 
zinken dak moet worden. De installatie bestaat uit een horizontale stoommachine van 32 pk met daarop 
twee dynamo’s. Maar er doen zich moeilijkheden voor. De spoorwegen zijn bang voor storing van het 
telegraafverkeer, waarvan de palen langs het spoor staan. Het hele project loopt al in 1904 stuk door 
diverse oorzaken. De afname van elektriciteit door de boeren stagneert, een aantal noodzakelijke 
vergunningen ontbreekt, wat wellicht weer invloed heeft gehad op het aantrekken van kapitaal. Aan de 
gestelde termijnen kan men niet voldoen, de concessie verloopt. 
Tegenwoordig zou men zeggen dat het marketingplan niet deugde. 
Het gebouw doet later dienst als graanpakhuis, het marmer van de schakelborden wordt gebruikt voor 
een bureau! Het zou nog 25 jaar duren aleer Bleiswijk van elektriciteit wordt voorzien.³ 
 

Naar Zeist 
Om de zaak te redden is Cees Treurniet in 1904 naar Zeist verhuisd en hij heeft daar gewoond tot in 
1905. 
Over die periode werd niet meer gesproken door de familie. Tegenover zijn naar hem vernoemde 
kleinzoon Cees Wolthers heeft hij eens gezegd: “Wees nooit borg en moffen kun je niet vertrouwen.” De 
commissarissen van de Zeister Machinefabriek waren Duitsers. Cees heeft daarbij een gigantisch 
bedrag verloren; van dat geld had hij een tweede zuivelfabriek kunnen opzetten. 
Van 1905 tot 1914 woont hij weer in Kuinre. 
 
 De zuivelfabriek bestaat 25 jaar  
Bij het 25-jarig bestaan van de zuivelfabriek richt het Personeel een brief, gedagtekend 21 februari 1914, 
aan de H.H. Directeuren: “Hoewel het ons niet gemakkelijk valt in een schrijven onze gemoedsstemming 
weer te geven, willen wij toch trachten bij dezen onze erkentelijkheid uit te spreken (…). Wij brengen U 
onze hulde voor den bloei waartoe U de fabriek heeft weten te brengen, trots de vele stormen welke er 
over gegaan zijn. Ook willen wij onze grote waardeering uitspreken voor den vertrouwelijken omgang 
dien wij met U gehad hebben.” 
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En in een Dankbrief van het Personeel, gericht aan de H.H. Directeuren, gedagtekend 24 februari 1914, 
wordt dankgezegd voor de “feestelijke gave ons geschonken”. De Personeelslijst bevat 26 namen, de 
Personeelsfoto uit 1919 toont 26 mensen – een vrij stabiele personeelsbezetting dus. Zie de bijlagen. 
 
 Amsterdamse periode 
In datzelfde jaar 1914 vertrekt Cees met vrouw en twee dochters naar Amsterdam en blijft daar tot 1930. 
In die tussenperiode is medevennoot dhr. Melis Haagsma (* 12 september 1879) procuratiehouder. Het 
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 26 januari 1922, nº. 19, biedt enige gegevens. 
NV De Zuivelfabriek te Kuinre is opgericht op 26 januari 1906 voor de duur van 15 jaar, en dat is te laat 
verlengd, namelijk pas op 11 oktober 1921. De comparanten zijn Cornelis Treurniet, Amsterdam, 
Leidsche Plein 33 en Melis Haagsma, directeur, Kuinre, Wijk 1, nr. 128. 
Het aandelenkapitaal  is groot ƒ 45.000, in 45 aandelen van ƒ 1000 ; Treurniet bezat er 25, Haagsma 20. 
 Terug in Kuinre 
In 1930 keert Cees Treurniet terug naar Kuinre omdat hij daar orde op zaken moest stellen en de 
dagelijkse leiding weer op zich moest nemen. Dhr. Wolthers heeft nooit vernomen wat daar precies aan 
de hand is geweest. 
Blijkens registers van de Kamer van Koophandel Zwolle is Melis Haagsma, nog steeds (mede)directeur, 
op 13 augustus 1931 verhuisd van Kuinre naar Sneek. 
Per 1 december 1935 is de NV in liquidatie getreden op aangifte van Cees Treurniet, adres te 
Amstelveen. 
De zaak is met ingang van die datum overgedragen aan de Lijempf te Leeuwarden, de Leeuwarden IJs- 
en Melkproducten Fabriek. 
Uit deze tweede periode in Kuinre herinnert kleinzoon Cees Wolthers, toen ongeveer zes jaar, zich nog 
het grootouderlijk herenhuis in het centrum van Kuinre en het befaamde bootje. 
 
 Weer naar Amsterdam 
Vervolgens eindigt de liquidatie met ingang van 27 april 1937, maar de naamloze vennootschap blijft tot 
nadere kennisgeving bestaan. Cees Treurniet woont inmiddels in Amsterdam, Van Baerlestraat 172 2h.  
Een gortdroog bericht van de Kamer van Koophandel Zwolle meldt: uitgetreden als directeur M. 
Haagsma te Sneek, door overlijden op 2 oktober 1938. 
Dhr. Treurniet is overleden te Amsterdam op 10 maart 1952. 
 
¹ Er staat: іі Februarij 1888. Dat kan zijn 11 februari, of 2 februari volgens de Engelse wijze van 

aanduiden met ook puntjes op het Romeinse cijfer l. 
² De adellijke familie Sloet had bezittingen te Kuinre/Blankenham, o.a. de Kasteleinsuiterdijk (R. 

Kamman, Geschiedenis van Kuinre en Omgeving, 1985, p. 153) 
³ Artikel van G.B. Schuddebeurs, in De Schakel, 18.09.1980, aangevuld door Cees Wolthers 

17.07.1995. 
4 De Zeister Machinefabriek is opgericht in 1899, in 1916 herbouwd aan de Odijkerweg 22-26 te Zeist, 

nabij station Driebergen. 
 
 
Links: Cornelis Treurniet. 
Foto: collectie dhr. C. Wolthers, Sleen. 
 
 
 
 
 

     Wordt vervolgd 
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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     

Viering zaterdagavond 19.00 uur om de 14 dagen: 
12 en 26 september; 10 en 24 oktober; november is nog niet bekend 
 
Voor actuele informatie m.b.t. openingstijden en vieringen kunt u de website 
www.christoffelsteenwijkerland.nl raadplegen of informeer bij Agatha Cats. 
 
  
Protestantse kerk Kuinre     Scriba 
H. de Cranestraat 41, 8374 KK KUINRE   scriba-kuinre@live.com 
info: https://kuinre.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 
 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van Protestantse Kerk Nederland. Voor actuele informatie zie 
onze website https://kuinre.protestantsekerk.net 
 
Kerkdiensten 
06 september *  10.00 uur 
13 september De heer J. Smit  10.00 uur 
20 september Mevr. H. Kramer-de Jong Startzondag 10.00 uur 
27 september *  10.00 uur 
 
 4 oktober Ds. A.P. Oosting Viering Heilig Avondmaal 10.00 uur 
 11 oktober De heer. J.P. Bredenhoff  10.00 uur 
 18 oktober Ds. D.J. Lagerweij  10.00 uur 
 25 oktober De heer Sj. Bakker  10.00 uur 
 
 1 november Pastor G. Doorn  10.00 uur 
 8 november Ds. C.P. Meijer  10.00 uur 
15 november Fjoer Vocals  10.00 uur 
22 november Ds. D.J. Lagerweij Laatste zondag kerkelijk jaar 10.00 uur 
29 november Ds. W. Kok 1e advent 10.00 uur 
 
* Voor 6 en 27 september is nog geen voorganger bereid gevonden om voor te gaan. Op onze website 
https://kuinre.protestantsekerk.net, staat de laatste informatie omtrent de diensten. 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
mailto:scriba-kuinre@live.com
https://kuinre.protestantsekerk.net/
https://kuinre.protestantsekerk.net/
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6 september 
Zoals zoveel dingen in deze corona tijd, is het dorpsfeest in Kuinre ook verschoven. Op zondag 6 
september stond er de tentdienst gepland. Momenteel zijn we bezig met een passende invulling voor 
deze zondag. 
 
20 september Startzondag 
Al enkele jaren starten we het kerkelijk seizoen met een kerkdienst. Gezien de omstandigheden 
momenteel met het coronavirus is op moment van dit schrijven nog niet helemaal bekend hoe we deze 
dienst gaan invullen.  
 
12 september Open monumentendag  
Helaas gaan de kerkdeuren dit jaar niet open met Open monumentendag. We hopen u volgend jaar 
weer te ontmoeten. 
 
Beamerteam 
In juli zijn de diensten weer begonnen. De kerk is coronaproof ingericht en we houden ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. Voor iedereen is de gang naar de kerk (nog) niet mogelijk. Door het 
beamerteam is er in de coronaperiode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het online 
uitzenden van de diensten. Vanaf 5 juli jl. wordt wekelijks de dienst gestreamd en u kunt dan live 
meekijken en luisteren. Mocht u op zondagmorgen om 10.00 uur verhinderd zijn kunt u de dienst later 
ook nog bekijken via YouTube, zoeken op beamerteam Kuinre of kerk Kuinre. Ook via de website van 
onze kerk kunt u op de link komen. Elke week zijn er twee mensen nodig om de dienst te streamen. 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die interesse hebben om ons team te komen versterken, zo is het 
mogelijk om bij toerbeurt je in te zetten voor onze kerk. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte 
welkom. Wilt u eerst wat informatie dan kunt u bellen met familie Paulusma, 0527-231539. Namens het 
beamerteam alvast bedankt! 
 
Herfsttour 2020 Roon Staal  
Op vrijdag 23 oktober vindt er bij ons in de kerk een concert plaats van Roon Staal. Roon Staal is zanger 
en pianist. Na een succesvolle zomertour volgt er nu een coronaproof herfsttour volgens de dan 
geldende maatregelen. Neef van Roon is de legendarische Ede Staal uit Groningen. Broer Roelf van 
Roon bewerkte o.a. het nummer “Help me through the night.” Niet om er een nieuwe hit van te maken 
maar omdat ze de tekst zo mooi vonden. Het werd uiteindelijk een enorme hit. 
Wilt u dit concert niet missen dan kunt u kaarten reserveren à € 17,50, voor kinderen tot 14 jaar is de 
prijs € 8,75. Ga naar de website www.roonstaal.com en maak een reservering!  
 
15 november Fjoer Vocals 
Op zondag 15 november wordt de dienst verzorgd door de Fjoer Vocals uit Oudega e.o. met het 
programma ‘Contactloos’. Middels muziek en een beamerpresentatie proberen ze de kracht van Jezus 
bij mensen binnen te laten komen en voelbaar te maken wat geloven nu eigenlijk inhoudt, of hoe dat zou 
kunnen voelen. 
Al met al een uur durende muzikale dienst. Geschikt voor jong en oud. Aanvang 10.00 uur in de 
Protestantse Kerk. We hopen u te ontmoeten in deze bijzondere dienst. 
 
Straks bijeen 
 
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan. 

En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 
 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt: 
Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd 

Noorse tekst: Hans-Olav Maerk, Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community 
Nederlandse vertaling: Gert Landman. Dit lied is te luisteren op:  
https://petrus.protestantseker.nl/artikel/straks-bijeen. 

                nstra 

http://www.roonstaal.com/
https://petrus.protestantseker.nl/artikel/straks-bijeen
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Oud krantenartikel van zolder…… 
(in het artikel zijn de huizen in het Vijverpark 8 jaar oud) 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot veel plezier van de kinderen en bewoners zijn de regels, anno 2020, gelukkig veranderd. Het 
Vijverpark is een prachtige speel- en visplek, waar volop van genoten wordt door jong en oud.  
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Geen Kuunders Feest dit jaar, dus maar even een terugblik op het feest van 2017! 
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De bibliotheek  
 
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERSBERICHT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Jubileumfestiviteiten en reünie uitgesteld naar voorjaar 2021 

Op 27 september 1920 opende de Openbare Leeszaal aan de Markt van Steenwijk voor het eerst haar 
deuren. In september 2020, precies 100 jaar later, wilden we dit heuglijke feit vieren met de start van 
een feestelijk jubileumjaar met allerlei activiteiten voor de inwoners van Steenwijkerland. 

Het corona virus gooit ook voor ons echter roet in het eten. We hadden zulke leuke plannen en al veel 
voorbereidingen getroffen, maar het Bestuur heeft – met pijn in het hart – toch besloten de 
jubileumfestiviteiten uit te stellen tot het voorjaar van 2021. De belangrijkste reden hiervoor is dat we met 
de huidige restricties en onzekerheden geen kans zien om een veilig, en tegelijkertijd ook sfeervol en 
volwaardig jubileumfeest te houden. Ook het jubileummagazine dat we uit wilden geven in september 
staat op losse schroeven. Deze Glossy moet mede gefinancierd worden door advertentie-inkomsten, 
maar de plaatselijke ondernemers hebben het ook zwaar en kunnen we nu niet benaderen voor 
sponsoring.  

Gelukkig bestaan we een heel jaar 100 jaar en betekent uitstel geen afstel. We hopen in het voorjaar 
van 2021 extra uit te kunnen pakken. Ook de uitgifte van de Glossy en de reünie voor oud-medewerkers, 
vrijwilligers en bestuursleden wordt naar 2021 verplaatst.  

De sociale media en de website maken het gelukkig mogelijk om op een andere manier toch alvast 
aandacht te besteden aan dit mooie jubileum. Hou de komende maanden daarom zeker onze sociale 
media-kanalen en de website in de gaten voor leuke artikelen, mooie interviews en verrassende 
terugblikken. Zo brengen we er samen toch alvast een beetje de feeststemming in.   

De Bibliotheek Kop van Overijssel is actief of Facebook, Instagram en Twitter. Kijk voor overige nieuws 
en informatie over activiteiten op www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl.  

                                                              

http://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/
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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 november 2020. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Alex Timmerman 
 

                   

De oplossing was: succes 
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