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Colofon 
Redactieleden 

Hettie Bergman   06-10266950  
Jacqueline v.d. Hengel  06-23258000 
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 maart, de inhoud van de krant betreft de maanden 
december, januari en februari. Lever uw kopij uiterlijk 15 februari 2021 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: bramkuinre@gmail.com 
 
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:bramkuinre@gmail.com
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Van de redactie…. 
 
Momenteel bevinden we ons nog steeds in een uitzonderlijke situatie wat betreft corona. Nadat er 
voorzichtig weer van alles opgestart was, hebben we sinds eind oktober opnieuw te maken met een 
gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat sporttrainingen en competities stilliggen. Horeca is gesloten. 
Bezoek, bijeenkomsten, activiteiten van verenigingen zijn behoorlijk ingeperkt qua aantal mensen.  
Naast alle beperkende- en gedragsregels, proberen we er samen het beste van te maken. We raken er 
min of meer aan gewend en vinden het intussen vrij normaal dat we, anderhalve meter afstand houden 
van elkaar, mondkapjes dragen, handen ontsmetten enzovoort. Er zijn anderhalve meter strips op de 
vloer aangebracht van winkels en bedrijven, desinfectie spray staat bij de ingang en inmiddels zien we 
bijna overal de plastic schermen boven de toonbank of balie. Met al deze maatregelen lukt het toch om 
ons dagelijkse leven op te pakken. Door creatief naar oplossingen te zoeken, blijkt wel dat dingen goed 
werken en op een juiste manier door kunnen gaan.  
Mooi voorbeeld is de tent bij de dokterspraktijk, die dienst doet als wachtkamer en het zo mogelijk maakt 
om de jaarlijkse griepspuit toe te dienen. 
Het mooie concert van Roon Staal in de PKN kerk, was dusdanig voorbereid en georganiseerd dat dit 
veilig kon doorgaan.  
In deze tijd van het jaar valt er veel te vieren, met name voor de kinderen zijn Sint Maarten en het 
Sinterklaasfeest jaarlijkse hoogtepunten.  
Voor het Sint Maarten lopen heeft er in verschillende buurtapps overleg plaatsgevonden. Met eventuele 
aanpassingen in groepsgrootte en begeleiding hebben de kinderen letterlijk een weg gevonden om met 
de lampion langs de huizen te gaan.  
Heel spijtig is dat dit jaar de Sinterklaasintocht met de KU11 niet is doorgegaan. Zoals iedereen weet zijn 
Sint en Pieten niet voor één gat te vangen en hebben ieder jaar wel een spectaculaire actie. Daarom dit 
jaar een digitale intocht. In samenwerking met de sinterklaascommissie en de basisschool is via Youtube  
de voorbereiding van het Sinterklaasfeest te volgen en via een speciale link konden de kinderen, digitaal 
de intocht meemaken. Dit maakt het Sinterklaasfeest heel speciaal en is zeker een welkome actie in 
deze corona tijd.  
Geweldig toch dat dit allemaal mogelijk is gemaakt door enthousiaste inzet van vele vrijwilligers. En niet 
te vergeten alle digitale mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. Menigeen heeft de 
afgelopen periode, op digitaal gebied en internet een ware ontdekkingsreis gemaakt in het benutten van 
allerlei mogelijkheden. 
 
Helaas ligt het verenigingsleven bijna stil. Er kunnen 
vele gezellige activiteiten en  bijeenkomsten in de 
decembermaand niet doorgaan.  
Dit zal ook zeker als een gemis worden ervaren door 
ieder die hier normaal gesproken aan deelneemt. Laten 
we hopen dat men elkaar toch, hoe dan ook, weet te 
bereiken de komende tijd. Dat we allen oog en oor 
hebben voor elkaar.  
We hopen dat ’t Kuunders Kwartiertje voor u een 
moment van ontspanning en vermaak mag bieden. We 
wensen u veel leesplezier. 
 
Doe voorzichtig, pas goed op u zelf en de ander en blijf 
gezond.  
  
                                                                                        Foto gemaakt  door Ingrid Koopmans  
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

December  

  12-12-20 Kap je eigen kerstboom, www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

22-12-20 Geannuleerd: Mystieke kerst!! 

31-12-20     Carbid schieten bij jeugdhonk vanaf 13.00 uur 

  

  

  

Januari:  

25-01-201 V.C.K.’76: ledenvergadering (onder voorbehoud) 

  

  

  

  

  

Februari:  

  

  

  

  

  

Maart:  

06-03-21 V.C.K.’76: Jaarlijkse bingo (onder voorbehoud) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
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    

   
 
Najaars Ledenvergadering 2020  
Informatie Plaatselijk Belang ter vervanging van de door COVID-19 vervallen  
 
 

Inleiding: 
Het is jammer dat het Plaatselijk Belang opnieuw de vergadering moet annuleren. Afgelopen voorjaar is 
de vergadering ook al niet doorgegaan. Het virus laat ons allen niet met rust en woedt voort. Vooral in de 
wintermaanden is het oppassen geblazen voor ons allen en heeft het Plaatselijk Belang het besluit om 
de najaarsvergadering ook te annuleren moeten nemen. 
Om u niet helemaal in het ongewisse te laten wil het Plaatselijk Belang u toch op de hoogte brengen met 
verschillende onderwerpen welke anders tijdens de vergadering aan u waren voorgedragen. 
Want hoewel de najaarsvergadering niet plaats kan vinden, zit het Plaatselijk Belang niet stil want er is 
nog voldoende gaande. Wij informeren u daarom over de voortgang.  
 
Kascontrole 
Normaliter vindt de kascontrole in het voorjaar plaats. Helaas is dat niet gebeurd vanwege de bekende 
situatie, toen niet wetende dat deze Covid-19 situatie zou voortduren tot in het najaar en waarschijnlijk 
nog langer. Daarom heeft de kascontrole 2019 nog niet plaatsgevonden. Wij brengen u zo snel mogelijk 
op de hoogte van de uitkomsten van de kascontrole, zodra deze is uitgevoerd. 
 
Projecten 
 

➢  N351  
Een presentatie, waarbij bewoners van Kuinre uitgenodigd werden om mee te denken met het 
bespreek-voorstel van de gemeente en de provincie, heeft plaatsgevonden. Deze avonden 
hebben, als wij de aanwezigen goed hebben beluisterd, een positief eindresultaat opgeleverd 
voor de aanwezigen. De basis-voorstellen van de gemeente/provincie werden positief ontvangen. 
Er werd door de gemeente/provincie echter aan de aanwezigen vragen gesteld om uiteindelijk tot 
een goed en door bewoners gedragen eindresultaat te komen. Er werd door alle aanwezigen 
goed met elkaar meegedacht en overlegd en de provincie/gemeente hebben de ideeën die 
aangegeven werden meegenomen om in het plan verder te vertalen. Het waren vruchtbare 
avonden.  
Er is intussen ook een uitnodiging aan de Sleepbewoners uitgegaan voor een overleg over de 
inrichting van de Sleep. Deze overleggen vinden eind november plaats. Bij het inleveren van dit 
stuk is de uitkomst nog niet bekend. 
De wensen van de bewoners in Kuinre worden gerealiseerd, tot grote tevredenheid van de 
bewoners. Het is geweldig wat de bewoners van Kuinre tezamen met het Plaatselijk Belang 
bewerkstelligd hebben. De N351 wordt 50 kilometer, binnen de bebouwde kom en met de 
aanpassingen die daarbij horen.  
Nogmaals dank aan allen die het Plaatselijk Belang hierin hebben ondersteund. Maar ook de 
gemeente en de provincie verdienen hierin lof.  

 
➢ Woningbouw 
Op 21 oktober heeft PBK samen met de gemeente een avond georganiseerd met de titel “Hoe 
woont Kuinre overmorgen?”. Op deze avond is samen met alle geïnteresseerden gekeken wat de 
vraag en het aanbod was omtrent wonen in Kuinre, nu en in de  toekomst, in de breedste zin des 
woords. Wat is de vraag, aan welke type woning is behoefte, wie is de doelgroep, welke locatie 
zou kunnen voldoen. Het is een breed onderwerp waarbij wij goede ondersteuning vanuit de 
gemeente krijgen. De uitslag van deze avond en de informatie over het vervolg, wordt op korte 
termijn gedeeld. De vraag naar woningen en/of locaties binnen ons prachtig dorp, is groot. Dus 
ondanks de corona perikelen gaan wij op gepaste wijze met dit onderwerp door. Wij houden, 
behoudens de geïnteresseerden ook de andere bewoners van Kuinre op de hoogte. 
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➢ Centerrr  en Welzijn 
Centerrr en Welzijn hebben gezamenlijk een project waarbij ingezet wordt om meer activiteiten in 
Kuinre te ontplooien t.b.v. de bewoners.   
Hierbij worden “meewerkers” (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ) ingezet. 
PB heeft op 21 september een eerste overleg gehad met Centerrr en Welzijn van de gemeente 
om te kijken hoe wij meewerkers meer taken kunnen laten doen in het dorp. 
De bedoeling is dat de meewerkers geplaatst worden met ondersteuning vanuit de Centerrr  in 
Kuinre en omgeving. 
Denk daarbij aan taken voor school, kerk ,dorpshuis, (sport)verenigingen. 
Maar ook voor ouderen kunnen verschillende taken worden uitgevoerd zodat langer zelfstandig 
thuis wonen mogelijk wordt. 
Er is in andere dorpen reeds succesvol ervaring opgedaan met deze nieuwe werkwijze. 
Er moeten nog wel een aantal stappen gezet worden, maar u wordt op de hoogte gehouden. 
Want niet alleen zijn voldoende meewerkers van belang om deze organisatie vorm te geven, 
maar ook voldoende vraag vanuit Kuinre en omgeving. 
Zodra de corona beheersbaar is, wordt  er ook weer gestart met de wekelijkse koffiemorgen voor 
ouderen in de Botter, georganiseerd door Welzijn. 
In het Kuunders kwartiertje van september jl. kunt u nog meer informatie lezen m.b.t Centerrr. 
Het Plaatselijk Belang had de manager van de Centerrr Supermarkt uitgenodigd om u tijdens het 
ledenoverleg te informeren over de ontwikkelingen van de supermarkt in Kuinre. Helaas is dit nu 
niet mogelijk. Hopelijk kan het voorjaarsoverleg wel plaatsvinden en kan hij dan een presentatie 
geven. 

 
➢ Toerisme 
Tezamen met Blankenham, Vollenhove, Blokzijl, gemeente Zwartwaterland en Noordoostpolder 
hebben wij een overleggroep om een mooie, historische fietsroute uit te zetten over de oude 
Zeedijk en de Noordoostpolder. De verbinding tussen oud en nieuw land. Het was de bedoeling 
dat een eerste aanzet afgelopen zomer gegeven zou worden. Helaas is dit door de corona 
perikelen niet doorgegaan. Wij hopen dit overleg in november weer op te starten in de hoop 
volgend jaar hier meer invulling aan te kunnen geven. Er zijn al verschillende mooie Zuiderzee 
Routes. Het is de bedoeling om, mits het mogelijk is, hierop aan te sluiten. Wij vinden wel dat de 
oude Zuiderzeestadjes in Steenwijkerland een prominentere rol mogen spelen in het toerisme 
van Steenwijkerland. Daarbij is de relatie van “onze” oude zeedijk met het uitzicht over het  
nieuwe land een bijzonder attractiepunt voor toeristen. Wij willen daar meer uitleg aan geven: 
historische informatie over de functie van de oude zeedijk, over de Zuiderzee, over het 
droogleggen van polders, over het kanon bij Blankenham, over de boeiende historie van de oude 
Zuiderzeestadjes, over de Noordoostpolder met haar Kuinderbos, archeologische ontdekkingen, 
Voorsterbos, Waterloopbos. Op dit moment is daar te weinig gezamenlijke informatie over vindt 
de werkgroep. Zij wil daar verandering in brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om o.a. 
toeristen te interesseren voor ons mooie gebied met de vele historische- en natuurwaarden.  
 
➢ Energietransitie 
De energietransitie is een actueel onderwerp. Op het moment van het insturen van deze copy 
zijn de plannen die het PBK in overleg met de gemeente had om bewoners er bij te  betrekken en 
de draagvlak bij alle bewoners te polsen voor de plannen van de gemeente en investeerders, 
opnieuw ingehaald door de COVID restricties. Onder het hoofdstuk “enquête energietransitie” 
leest u meer over de voortgang.  

➢ Duurzaamheid 
Afgelopen voorjaar is een inloop bijeenkomst geweest waarbij tips gegeven werden om woningen te 
isoleren. Vele bewoners hebben hieraan gehoor gegeven. Woningen isoleren is een particulier initiatief 
daarom is een vervolg hierover onbekend bij het PBK. 
 
➢ Asbest in de woningen 
Een project om asbest te verwijderen van woningen en schuren zou afgelopen zomer uitgevoerd worden. 
De gemeente zou hierin, ook financiële, ondersteuning bieden. Door corona wordt dit project hopelijk 
verplaatst naar 2021. Mocht e.e.a. plaats gaan vinden zullen wij u informeren.  
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➢ AED 
Afgelopen maand hebben 20 mensen de AED en reanimatiecursus gedaan. 
Hierdoor is het team enorm uitgebreid 
Hiervoor onze hartelijke dank. Heeft u zich ook al aangemeld bij HARTSLAG.NU? 

 
Maar hoe nu verder? 
Herhalingscursussen werden in januari / februari gegeven. 
Maar het leek de opleiders beter om deze cursussen later te plannen zodat de beginners ook weer aan 
kunnen sluiten (na een half jaar is er al weer veel weggezakt namelijk). 
Data zijn al gepland. 
U kunt zich nu al aanmelden, maar in februari zal er nog een mail uitgaan en dan kunt u zich ook 
aanmelden. 
De herhalingscursus zal 2 uur duren en zal ongeveer € 15,- kosten. 
De groep mag maximaal16 personen groot zijn (natuurlijk afhankelijk van corona ontwikkelingen en 
beperkingen). 
De eerste data zijn gepland. Afhankelijk van aantal aanmeldingen kan een derde datum gepland worden.   
De data zijn:  
Dinsdag 9 maart 2021 19.30 – 21.30 uur 
Zaterdag 13 maart 2021 10.00 – 12.00 uur 
 
U kunt zich aanmelden via het emailadres of bij: 
Ingrid Havelaar 06-53497906 / Jolanda Doze 06-46071395 

 
➢ Dorpsplan 
Helaas kan het Plaatselijk Belang  nog steeds geen voortgang maken met het dorpsplan. Het was de 
bedoeling de verschillende wijkgroepen uit te nodigen en verder met hen, betreffende de verschillende 
onderwerpen, in overleg te gaan. Gezien de groepsgrootte is dat nog niet mogelijk. Zodra dit weer kan 
gebeuren wordt dit in gang gezet.  
Het dorpsplan is voor het Plaatselijk Belang een actueel dossier en wil dit graag zo spoedig mogelijk 
verder tot uitvoering brengen.  
De Dorpsplan-werkgroep heeft veel werk verzet wat het Plaatselijk Belang graag wil voortzetten. Een 
eerste inventarisatie met de wijkgroepen is daarvoor een aanvang. Gezien het intussen lange tijdstraject, 
is het misschien mogelijk dit tezamen met een afvaardiging van de werkgroep te realiseren.  

 
➢ AZC 
Er is regelmatig overleg met het AZC. Het PBK is hierin vertegenwoordigd, evenals de wijkagent. Mocht u 
iets in willen brengen dan kunt u dit aan het secretariaat PBK doorgeven.  

 
Ontwikkelingen aanpassingen De Sleep  
De gemeente heeft bewoners woonachtig aan de Sleep uitgenodigd mee te denken over de noodzakelijke 
aanpassingen aan de Sleep. In week 44 en 45 hebben 1 op 1 gesprekken plaatsgevonden door de 
gemeente met de circa 26 bewoners die zich aangemeld hebben. Het doel van deze gesprekken was om 
te vernemen wat de suggesties, ideeën, aandachtspunten zijn voor de Sleep, maar ook om eventuele 
vragen te beantwoorden. Met de opbrengst van deze gesprekken wordt nu gewerkt aan een ontwerp voor 
de Sleep. Het ontwerp van de Sleep hangt mede af van het ontwerp van de N351 waar de provincie 
verantwoordelijk voor is. Het doel is dat provincie en gemeente nog dit jaar gezamenlijk met een ontwerp 
van de Sleep en van de N351 komen en deze voorleggen aan Kuinre en haar bewoners.  In welke vorm dit 
gaat plaatsvinden, dat is nog even de vraag en mede afhankelijk van de corona-maatregelen. Betrokkenen 
worden hier dan door de gemeente nader over geïnformeerd. 
 
Enquête energietransitie  
Onlangs heeft u een enquête in de bus gehad van PBK. Uit reacties is gebleken dat deze als verwarrend 
en sturend zou kunnen worden ervaren. Allereerst onze excuses daarvoor.  
Aanleiding voor de enquête is dat de gemeente binnen haar gebied een drietal locaties aangegeven heeft 
waar mogelijk zonnepanelen en/of windmolens geplaatst kunnen worden.  
De Kuinderpolder is daar één van.  
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Het initiatief voor een enquête is om het draagvlak voor zonne- en windparken bij de Kuinderse bewoners  
te polsen, aangezien informatie - cq inspreekavonden op dit moment door COVID-19 niet mogelijk zijn.  
Tevens wilden wij tijdens deze samenkomsten alternatieve energiemogelijkheden en/of energielocaties 
bespreekbaar maken, ook met de gemeente, provincie en andere overheden.  
Het PBK wil voorkomen dat de gemeente en/of investeerders voortgaan met voorbereidingen zonder dat 
bewoners van Kuinre gehoord zijn, vandaar de enquête.   
Uitgangspunt is, dat dankzij de vele informatie verstrekt door de media, kansen en bedreigingen van 
plaatsing  bekend zijn, bijvoorbeeld: 

- Bedreigingen: storend uitzicht voor aanwonende bewoners, verstoringen van de biotoop en natuur, 
problemen met afvoer aan einde technische levensduur van zonnepanelen, windmolens.  

- Kansen: inkomsten voor particulieren door verkoop van agrarisch land, mogelijke opbrengst van de 
stroomverkoop aan een gemeenschap door bijv. gratis stroom opleveringen, mogelijk een 
terugverdienmodel door opbrengsten terug te laten vloeien naar de dorpsgemeenschap.  

 
In tegenstelling tot wat in de enquête is vermeld worden de enquêtes door de omstandigheden niet 
opgehaald. Er is een verzoek door het PBK uitgestuurd om de enquête uiterlijk 20 november bij één van 
de bestuursleden, of bij de Botter nummer 3, in de brievenbus te doen.   
Mocht dit bericht niet bij u terecht zijn gekomen dan kunt u alsnog de enquête deponeren in één van de 
vermelde brievenbussen.  
Vragen en/of opmerkingen, interesse om meer betrokken te worden bij de energietransitie, alternatieven 
willen voorstellen of  anderszins, dan verzoeken wij u hiervoor de in de enquête vermeld email te 
gebruiken: kuundernee@gmail.com. Ook kunt u hier aangeven, graag met adres, als u geen enquête heeft 
ontvangen. Dan ontvangt u deze alsnog. U kunt ook op dit emailadres navraag doen naar adressen van de 
bestuursleden, opnieuw graag met vermelding van uw adres.  
 
Nieuw bestuurslid  
U heeft al kennis gemaakt met Liane van der Werf. Maar zij is nog geen officieel lid van het bestuur. 
Tijdens de vergadering was zij officieel voorgedragen. Daarom nu op deze wijze. Zonder tegenbericht 
uwerzijds voor 15 december 2020 wordt Liane officieel bestuurslid. Zij kan dan als officieel bestuurslid 
taken invulling geven. 
 
Extra aandacht!  
Het volgende willen wij onder de aandacht brengen van bewoners die nog geen lid zijn van het Plaatselijk 
Belang. Immers niet alle ontvangers van het Kuunders Kwartiertje lid zijn van het Plaatselijk Belang! 
 
U, die wel het Kuunders Kwartier ontvangt maar geen lid  bent van het Plaatselijk Belang, kan lid worden 
om zodoende gezamenlijk Kuinre “toekomstbestendig te houden en te maken.”  
En mocht u meer betrokken willen worden bij het wel en wee van Kuinre en daarom lid willen worden van 
het Plaatselijk Belang bestuur, een enthousiaste club vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkelingen 
van Kuinre en omgeving. U bent van harte welkom om u aan te melden via email:  
plaatselijkbelang@kuinre.nl. 
 

Slot 
Het najaarsoverleg heeft niet plaats kunnen vinden, maar hopelijk heeft u wel weer voldoende informatie 
wat het Plaatselijk Belang voor Kuinre doet. Wij zijn, binnen de mogelijkheden die het heden ons biedt, erg 
actief. Mocht u vragen hebben kunt u ons vinden. Wij  hopen dat wij in het voorjaar 2021 weer een 
ledenvergadering kunnen laten plaatsvinden. Wij houden u in de tussentijd zo goed mogelijk op de hoogte 
van de ontwikkelingen.  
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u ons bereiken: plaatselijkbelang@kuinre.nl  
 
Wij wonen gelukkig in een mooie en ruime woonomgeving, in een dorp met een goede sociale cohesie. Dit 
zijn leef ingrediënten waardoor wij op basis van onze eigen verantwoordelijkheid en vanuit ons eigen 
gedrag, aan de maatregelen m.b.t. corona hopelijk kunnen voldoen om zodoende zo veel mogelijk gezond 
te blijven.  
Rest ons om u allen inderdaad, vooral in deze tijd, goede gezondheid toe te wensen, en hopelijk, met in 
acht neming van de door corona restricties en aangepaste mogelijkheden, toch goede feestdagen. 
 
Met hartelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang. 

mailto:kuundernee@gmail.com
mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Ingrid Dijk 30 jaar in het vak. 

Het is op 8 november 2020 30 jaar geleden dat ik mijn diploma schoonheidsverzorging haalde. 

Toen begonnen op een slaapkamer bij mijn ouders, kreeg ik de kans om bij huidverzorgingsinstituut Henriëta te 

Espel te komen werken. Zij verhuisde haar salon al snel naar een kapsalon in Marknesse. In februari 1991 

opende ze daar haar deuren en in oktober van dat jaar nam ik haar spullen over en ging ik onder mijn eigen 

naam Salon Ingrid verder. 

Nadat de kapsalon verhuisde ging ik thuis verder in Marknesse aan huis en jaren later in Kraggenburg. Sinds 

2005 is de salon weer in Marknesse, waar ik tot op heden gevestigd ben aan de Westerkimme 51 en woonachtig 

sinds 2005 in Kuinre. 

Het diploma is in mei 2009 in een Niveau-4 diploma omgezet d.m.v. een assessment. Er zijn  specialisaties zoals 

het verwijderen van huidoneffenheden, huidverbetering, acné en elektrisch ontharen. Deze laatste 2 kunnen 

door de ziektekostenverzekering vergoed worden. 

Sinds kort bestaat er een Skin register. Een kwaliteitsregister waar ik ook in vermeld sta. De klant is 

gewaarborgd van kwaliteit en kan men er vanuit gaan dat er voldoende wordt geïnvesteerd in bijscholing. 

Ik sta ingeschreven bij de ANBOS en ben altijd trouw gebleven aan mijn merk Medex. 

Behandelingen kunnen ook online geboekt worden en klanten kunnen de komende tijd vanwege dit jubileum 

genieten van leuke acties in de salon. 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Dijk www.salon-ingrid.nl 0636109529.                                                           
 

 

Hej’t ok leezn? 
 
Jie bofm mar….. 
 
Er wort wel zegt dat Neederlanders ’n klaagereg volkjen binn. Ok al wordn we tot de riekste meenzn 
reekent: ’n Neederlander skient altiet ontevreedn  en ondankber te weezn. 
Kep toch gegronde reedn ome dit anders te zien. ’t Kan zoo beroert niet goan, of oons volkjen ziet altoos 
de poosetieve kantn en de zuneziet. 
 
Koemk sagerejneg tuus mit ’n boete veur te lang parkeern van derteg euroo, klinkt ‘t: “Jie maagng nog van 
geluk proatn, hat er lest eene van hondert euroo veur te hart riedn”. 
Lig je int zieknhuus mit ’n dubele beenbreuk noa ’n val: “Zoo, doar bin jie goet vanaf koemm, jie hadn de 
neke wel kunn breekn”. 
Is je vriendin noa ’n halef joar wegloopm: ”Jie maagng bliede weezn dat er gien kiender int spul binn”. 
Hej d’owtoo in de prake reedn: “Wees mar bliede daj ’t nog noa kunn veteln”. 
Hebm ze je tiedens ’t skaazeriedn kletsnat uut ’t wak trokn: “Fieleseteert, jie bofn mar, veurt zelde gelt waj 
now vezeupm”. 
 Binj ’t slachtofer van ’n woekerpooles; “Jie bofn mar, jie hoevm er gien brukjen minder ome te eetn”. 
Kuj dit joar gien buutnlantse vekaansie meer betaaln: “Wees bliede, er moetn ’n heeleboel meenzn bij de 
voerbanke anklopm”. 
 
Jie herkenn dit onggetwiefelt. Altiet ast eevmpies teugnzit kriej te hoorn daj toch ejgelek mar weer ’n 
suupergroote bofkonte binn. We bofn echt dat we tusn zo’n optiemisties volk maagng leevm. 
Ondanks kooroonaa: fejne feestdaagn en ’n gezont 2021! 
 
Akermanechien 
 
**********************************************************************************************************************  

http://www.salon-ingrid.nl/
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Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman 
 

OVER STAATSBOSBEHEER: Onze missie is beschermen, beleven en benutten van de natuur die we voor de 
samenleving beheren. Staatsbosbeheer eigendommen zijn ons nationale groene erfgoed. In Nederland 
beheren we ruim 260 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een onderdeel is, zelf 
noem ik het altijd de groene parel van de polder. 

"WEER INDIAN SUMMER" IN HET KUINDERBOS 

 

Wat een kleurenpracht eind oktober en november, de beuken, esdoorns, veldesdoorns, wilgen, lariksen wat 

een pallet. Door de droge zomer en relatief natte oktober maand paddenstoelen in alle soorten en het 

uitkappen van zieke essen gaat onverminderd door.  

Het zal jullie niet ontgaan zijn, het essenbosvak van Kuinre tot de oude haven was dit jaar aan de beurt. 

Veel zieke essen weg en binnenkort planten we de “gaten” in het bos weer dicht met eiken, beuken, vladderiep, 

zoete kers, linde, grijze els en zachtharige berk.  

Aan het Schoterpad  zijn we bijna klaar met de aanplant van 13.000 jonge naaldbomen. #bosblijftbos bij 

Staatsbosbeheer. 

 

We kiezen bewust voor veel soorten zodat we een bos ontwikkelen dat niet meer uit één soort bestaat maar 

een grote diversiteit heeft. Beter bestand tegen stormen en ziekten en plagen maar ook een bos waar een 

grote biodiversiteit te vinden is. Op bijvoorbeeld eiken en wilgen leven meer dan 450 organismen. Vruchten van 

zoete kers en beuk zijn voedsel voor veel vogels, lindes vormen met hun geurende bloemen een eldorado voor 

insecten die op hun beurt weer voedsel kunnen zijn voor vogels. Het kappen en herplanten was te zien bij RTV 

Oost. 

 

DRUKTE VAN BELANG 

Dagelijkse bezoekers van het Kuinderbos hebben het vast al gemerkt, door de corona crisis is het drukker dan 

ooit met name in het weekend. Parkeerplaatsen staan vol, op elk bospad wel een paar auto’s, bij de 

zandsculpturen hebben we een weiland open gezet om te parkeren. De natuur is in trek, lekker buiten, 

minimale kans op besmetting. Ik roep wel eens de natuur is de grootste gratis sportschool.  

Op www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos is een boswachterswandeling te downloaden voor een wandeling van 

ca.12 km. Veel plezier. 

 

Activiteiten komende periode 

22 december mystieke kerst gaat niet door. 

 
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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PERSBERICHT: ZAAG JE EIGEN KERSTBOOM BIJ STAATSBOSBEHEER IN HET KUINDERBOS. 

“CORONA ZAL DEZE EDITIE WEL ANDERS MAKEN” 

  

KUINDERBOS - Op zaterdag 12 december 2020 kan iedereen die wil weer zijn eigen kerstboom zagen bij 

Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. Tussen 9 en 15 uur staan de boswachters klaar. Het is inmiddels een 

traditie waarbij vele gezinnen samen buiten aan de slag gingen op zoek naar de mooiste kerstboom van het 

bos. Een kerstboom tot 2 meter kost € 8,00, grotere bomen hebben afwijkende prijzen. De voorraad bestaat uit 

meer dan 1000 bomen dit jaar. Bezoekers mogen zelf in het bos een boom uitzoeken en hem daarna zelf 

omzagen of desgewenst met kluit uit te spitten. Indien nodig kan de boswachter daarbij helpen. 

Boswachter Harco legt uit: ‘Soms worden kerstbomen in de Belgische Ardennen al in oktober gezaagd om te 

voorkomen dat ze in de sneeuw geoogst moeten worden. Echt vers zijn deze bomen dat niet meer te noemen. 

Doordat mensen bij Staatsbosbeheer een eigen kerstboom mogen zagen weet ze zeker dat hij vers is en zal dit 

enorm schelen bij ‘naalduitval’ van de kerstboom. Bovendien is het elk jaar weer een feest voor jong en oud om 

zelf de kerstboom uit te kiezen’ 

CORONA MAAKT DEZE EDITIE ANDERS Dit jaar is er geen gezellig kampvuur met trekzakmuziek en wordt 

er geen warme chocolademelk en broodjes worst verkocht. Om het niet te druk te laten worden en zoveel 

mogelijk mensen dit pleziertje te gunnen laten we 2 personen per auto toe in het kerstbomenbos. 

Het wordt een sombere editie waarbij we u graag de kans geven een boom in de buitenlucht uit te komen 

zoeken. Echter na het omzagen z.s.m. het veld verlaten om anderen ook coronaproof te laten zoeken. We 

laten 50 klanten tegelijk toe in het veld van 200 bij 25 meter dat we in tweeën zullen delen. Er zullen looproutes 

worden aangelegd en als er veel deelnemers komen moet u mogelijk even in uw auto wachten voordat er weer 

ruimte is in het kerstbomenbos. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachters en maak het ons en uzelf niet 

moeilijker dan het allemaal al is. Loopafstanden zullen mogelijk ook iets groter zijn dan voorgaande jaren. 

Neem uw eigen gereedschap (zaag of schop) mee zodat hierdoor geen besmetting kan worden doorgegeven. 

Let op i.v.m. deze editie in coronatijd. Vooraf aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos Hier meldt u 

zichzelf aan en ook de betaling wordt hier geregeld. Kom met maximaal 2 personen in een auto, hierop wordt 

gecontroleerd en u wordt teruggestuurd als er meer personen in de auto zitten. Na aanmelding krijgt u enkele 

dagen voor 12 december instructie hoe u ons kunt bereiken in het Kuinderbos. 

Staatsbosbeheer levert ook grotere kerstbomen voor winkelcentra, dorps- en buurtpleinen en kerken tot 7-8 

meter. Deze zijn te bestellen op 0527-231706 (minimaal 3 werkdagen van tevoren bestellen, afleveren elke 

vrijdag in december). 

 

 

 

 

 

 

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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Even voorstellen….. 
 

Willeke Brouwer, dochter van 2 rasechte Urkers. Sinds augustus dit jaar in Kuinre neergestreken. 

Samen met kat Ötzi woont ze naast de kerk midden in het dorp. Ze is moeder van 3 volwassen kinderen. 

2 zoons en 1 dochter. Ze deed een bod op de woning toen ze in het kerkje de scheepjes zag hangen. 

Dat deed haar aan haar roots denken. Haar moeder komt uit een vissersfamilie en veel familieleden zijn 

omgekomen op zee. Een familielid uit Urk zei dat de letters van de Kuunder botter omgekeerd staan. In 

plaats van KU had hij liever gezien dat er UK op stond. Dat was wel grappig. Het dorpse leven bevalt 

haar wel en vol enthousiasme stort ze zich overal in. Tijdens de kinderboekenweek is ze al op de 

basisschool geweest om over haar werk te vertellen en voor te lezen. Dat vonden de kids heel erg leuk. 

Kinderen die haar nu op straat tegenkomen begroeten haar enthousiast. Omdat Willeke kinderboeken 

schrijft vindt ze het contact met de basisschool kids erg belangrijk. Ze was initiatiefnemer om Kuinre op 

de kaart te zetten samen met Elly Zuiderveld, bekend van Elly en Rikkert. Ze organiseerden de 

Jerusalema Dance Challenge in Kuinre. Dat is in het kader om in deze corona tijd mensen over de hele 

wereld op te vrolijken. Het filmpje waar heel veel Kuundersen aan hebben meegewerkt staat op 

Youtube.com. Jerusalema Challenge Kuinre heet het. Zeker de moeite waard om ons mooie dorp en 

inwoners te zien dansen en zwaaien. Ze wil ook wel een cartoon maken voor in de dorpskrant. Over een 

actueel onderwerp of nieuws in het dorp. Dat vinden we uiteraard erg leuk als redactie. Ze zit nu met 

haar arm in het gips maar in de volgende dorpskrant komt er een cartoon van haar in. De kinderboeken 

die ze schrijft zijn bij haar thuis ook te koop. Dus een tip voor onder de kerstboom. Ze heeft een heel 

mooi kerstverhaal geschreven met heel veel stripachtige tekeningen erin zodat het makkelijker en leuker 

te lezen is. Volgend jaar komt er in die stijl ook een kinderbijbel uit. Daar is ze nog druk mee bezig. Op 

de volgende pagina komt Willeke zelf aan het woord. 
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Over Willeke Brouwer 

Ik ben geboren in Hoofddorp in 1964. 
Toen ik voor het eerst een potlood te pakken kreeg ging ik tekenen. Overal op. Daar waren mijn ouders 
niet blij mee… 
Op de basisschool was ik altijd aan het dromen. En aan het tekenen. 
In rekenen en gym was ik heel slecht. Taal vond ik wel heel leuk. Ik schreef ook graag verhaaltjes, toen 
ik eenmaal had leren lezen en schrijven. 
Vanaf dat moment wist ik ook wat ik wilde worden: tekenaar. 
Na de basisschool ging ik naar de Havo, en daarna wilde ik naar de kunstacademie. Mijn vader dacht 
dat het beter was als ik eerst een fatsoenlijk vak leerde, dus moest ik eerst maar juf worden. 
Dat ging niet zo heel erg goed. Ik kon geen orde houden. Het was altijd een zootje in de les. Toen zei ik 
tegen mijn ouders: ik wil nu ECHT naar de kunstacademie! 
Dat gebeurde. En daar heb ik het vak illustratie geleerd.  
Na de opleiding ben ik gelijk aan het werk gegaan. Ik heb wel 100 boeken geïllustreerd. Vooral 
kinderboeken. 
En sinds 2005 teken ik elke dag een cartoon in het Nederlands Dagblad.  
In 2005 begon ik ook te tekenen voor het kindertvprogramma ‘Elly en de Wiebelwagen’, tot 2010. Dat 
was leuk. In 2015 mocht ik ook de tekeningen maken voor ‘Verhalen uit de Schatkist’. 
Ik heb een aantal jaar schilderles gegeven aan verstandelijk gehandicapten. 
In 2012 vroeg een uitgever mij of ik een ‘Graphic Novel’, een boek met veel plaatjes en minder tekst, 
wilde illustreren. Dan zochten ze er nog een schrijver bij. 
Dat leek me leuk, maar ik vroeg of ik ook mocht proberen het te schrijven.  
Dat mocht. En de uitgever vond het proefstukje goed, dus zo zijn we met ‘Silvester’ begonnen. 
Ik vind het superleuk om te doen, tekenen en schrijven tegelijk! 
 
Mijn hobby´s zijn tuinieren en sokken breien. En lezen natuurlijk.  
Toen ik klein was las ik ALLES van Thea Beckman, Paul Biegel, Astrid 
Lindgren, Guus Kuijer, Roald Dahl en Tonke Dragt. 
Mijn favoriete tekenaars waren Thé Tjong King, Max Velthuis, Ralph 
Steadman en natuurlijk Fiep Westendorp. 
 
Titels van boeken die ik geschreven en getekend heb: 
-Een tijger voor Lotte, Columbus, 2010 
-Silvester en de bizarre verhuizing, Callenbach, 2015 
-Silvester en de brand in IJsselbroek, Callenbach, 2016 
-Silvester en de vreemde voorouder, Callenbach, 2016 
-Silvester en het knorrende cadeau, Callenbach, 2016 
-Silvester (ge)Doeboek, Callenbach, 2017 
-Silvester en de onhandige dief, Callenbach, 2017 
-Silvester en de verdwaalde wolf, Kokboekencentrum, 2018 
-Lotte Laat Maar en de verwoestende puppy,     Kokboekencentrum, 2018 
-De engel en het kind-ongelooflijke bijbelverhalen, Royal Jongbloed, 2019 
-Silvester en de lekke luchtballon, Kokboekencentrum, 2019 
-Lotte Laat Maar- chaos in de brugklas, Kokboekencentrum,2019 
-Lotte Laat Maar-Kan het even normaal?, Kokboekencentrum  
 
Naast de Silvesterserie kreeg ik zin om een echte meidenserie te maken. Zo’n serie over gevoelens en 
zo. Dat is de serie Lotte Laat Maar geworden. 
Verder woon ik in Kuinre sinds 2020. Ik heb drie maffe kinderen. 
Enne…oh ja, ik kon vroeger niet zo goed opletten op school. Zeg dat maar tegen je meester of juf. Dan 
snappen ze misschien dat je dan toch ook nog iets kunt worden! 
 
Groetjes Willeke. 
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Peuteropvang Tweeplus 
 

Vijverpark 89  
8374KG Kuinre   

06-22160516    
 tweeplus@kaka.nl 

Peuteropvang Tweeplus, gevestigd in basisschool Burg. de Ruiterschool, is een VVE locatie (voor- en 
vroegschoolse educatie) waar peuters vanaf 2 jaar welkom zijn op de maandag-, dinsdag- en/of op de 
vrijdagmorgen. Bij de start van het nieuwe schooljaar werden we door de directie van KaKa blij verrast 
met een mooie bos bloemen. Tijdens de dag van de leidster hebben we samen met de peuters en onze 
collega’s op school van de heerlijke taart gesmuld.  

Vanaf januari 2021 worden de openingsdagdelen en tijden veranderd. De speelzaal is dan open 
op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmorgen van 8.15 -12.15 uur. 

Belangrijk vinden wij de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn naar de basisschool. Daar wij samen met 
de basisschool in een gebouw zitten is de overstap voor de peuter naar de basisschool minder groot. 
Immers het gebouw is al vertrouwd, en ook de gezichten van de kleuterjuffen zijn niet meer onbekend. 
Zo af en toe hebben wij samen met groep 1 en 2 van de basisschool een gezamenlijke activiteit, waarbij 
wij in elkaars lokaal een kijkje nemen.  

Ook de samenwerking met de kinderfysiotherapeut en de logopediste is een goede aanvulling op de 
ontwikkeling van het kind.  

 

 

 

Het thema, ‘Ritsel, ritsel, herfstblad’ hebben we net afgesloten. Herfst is voor kinderen een interessant 
seizoen. Er valt immers een hoop te beleven! De natuur verandert zichtbaar, de bomen en de struiken 
worden kaal, er ligt veel blad op de straten. Bladeren in verschillende kleuren. Kleuren die we hebben 
benoemd en we zijn bladeren gaan zoeken, harken en opvegen. We hebben herfstbladeren geverfd op 
het verfbord. Ook maken we ieder jaar een mooie lampion. Dit jaar hebben we een slak-lampion 
gemaakt met vele verschillende kleuren. Deze lampion hebben we geshowd bij de kleuters in ‘t lokaal en 
de kleuters zijn met hun zelfgemaakte lampion bij ons en samen nog gezongen in de hele school, het 
was een gezellige optocht. Het boekje Karel, in de herfst stond centraal en net als Karel hebben wij na 
het buiten, blad harken, genoten van “eigen gebakken cake” met chocolademelk.  

Wilt u meer informatie over peuteropvang Tweeplus, bekijk dan eens onze website www.kaka.nl  

Bovenaan bij de zoekfunctie (‘loep’) vult u Tweeplus of Kuinre. Daar vindt u onze openingstijden & 
contactgegevens, de tarieven, namen van het team en nuttige documenten; activiteiten en nieuws, het 
pedagogisch beleid en de GGD rapportages. 
Via de site kunt u ook uw peuter inschrijven, maar wilt u eerst eens een kijkje komen nemen, dan kunt u 
ook een rondleiding aanvragen.  
Let wel op ons telefoonnummer en e-mailadres is gewijzigd, deze staat bovenaan vermeld.  
 
Peuteropvang Tweeplus 

Juf Elly Paulusma en juf Marja de Graaf 

 
 
 
 

mailto:tweeplus@kaka.nl
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Burgemeester de Ruiterschool 
 
 
Fruit en groente op school 
 
Op 11 november zijn we gestart met schoolfruit- en groente. We ontvangen hierbij 20 weken lang gratis 
groente en fruit voor al onze leerlingen! Op woensdag, donderdag en vrijdag eten alle kinderen dan fruit 
en groente tijdens de ochtendpauze. Op veel scholen zijn dit soort schoolfruitdagen al een succes. Het is 
lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten 
vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder 
zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje en wat drinken.  
 
Gezonde school! 
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het ook als 
onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met schoolfruit. Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen op scholen met 5 vaste groente- en fruitdagen meer dan 2 x zoveel groente en fruit op 
school eten vergeleken met scholen zonder afspraken. 
 
Over EU schoolfruit 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen 
ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal 
gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw meubilair op de Burgmeester de Ruiterschool 
 
Onze school wordt op 11 december voorzien van nieuw meubilair. De afgelopen periode hebben wij als 
team veel nagedacht over wat we zouden willen en binnenkort is het eindelijk zover! We mogen trots zijn 

op deze mooie school😊. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Burgemeester de Ruiterschool. 
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Werk in uitvoering……..Dorpshuis “de Botter”. 
 

 

 

Sinds de coronamaatregelen is het erg rustig in het normaal zo drukke dorpshuis. Dus voor de 

dorpskrant reden om deze keer langs te gaan bij Jurgen. 

Sinds juli 2018 is Jurgen Koster beheerder van het dorpshuis. Dit doet hij samen met zijn partner 

Nicolette, die naast haar baan als vrachtwagenchauffeur Jurgen regelmatig bijstaat. Jurgen is inmiddels 

stukje bij beetje helemaal ingegroeid in het beheren van het dorpshuis. Was in het begin voor hem nog 

wel zoeken naar de juiste balans in alle regelmatig voorkomende werkzaamheden. Die wel heel divers 

zijn; beheren van het dorpshuis, de sportzaal, keuken, schoonmaak, kleine reparaties en onderhoud. 

Maandag is nu de vaste schoonmaakdag, daarbij geholpen door Anneke Pit. Verder kan Jurgen 

incidenteel flexibel hulp inzetten van de jeugd uit Kuinre. Denk dan aan feesten, begrafenissen, beurzen 

of een fair en allerlei hand- en spandiensten. 

Jurgen is een kok, staat graag in de keuken en koken is zijn passie. Dit is een prima combinatie met het 

beheren van het dorpshuis. Bekend zijn inmiddels de maandelijkse aanschuifavonden. Iedere laatste 

vrijdagavond van de maand kookt en serveert Jurgen een themamenu dat als buffet gepresenteerd 

wordt. Men kan voor een vriendelijke prijs, uiteraard wel met opgave, ongedwongen aanschuiven. Dit 

was enorm populair, waarin naast lekker eten ook ontmoeting centraal staat. Tevens verzorgt Jurgen 

voor de Stichting Ouderen Kuinre/Blankenham 1x per twee maanden een gezamenlijke bijeenkomst met 

lekker eten erbij. Jurgen verhuurt zichzelf ook als thuiskok, hij kookt dan aan huis en kan hij ook op 

locatie een barbecue verzorgen.  

Het dorpshuis is zo ingericht dat je verschillende ruimtes kan creëren door middel van schuifwanden en 

het zodanig in te richten naar de wens van de betreffende  groep. Zo kunnen diverse activiteiten 

plaatsvinden bijvoorbeeld vergaderen, sport, spel en de nazit aan de bar. Het is wel even een klus maar 

voor alle verschillenden activiteiten kan het meubilair naar wens en functionaliteit neergezet worden. 

Zodat elke bijeenkomst tot zijn recht komt. 

Op het moment is alles anders, door de corona maatregelen is het stil in het dorpshuis. Deze periode 

heeft Jurgen aangegrepen om diverse klussen in en om het pand aan te pakken en de boel op te frissen.  

Na de eerste lockdown konden vanaf juni weer beperkte bijeenkomsten onder strikte maatregelen 

gelukkig weer doorgaan. Jurgen heeft dat goed georganiseerd zodat er wel wat mogelijk was. Natuurlijk 

geen grote bijeenkomsten maar wel bestuursvergaderingen, overleg van Plaatselijk Belang, de 

donderdagochtend bijeenkomst van Zorg en Boodschappen, oefenen van 

drumband, activiteiten in de sportzaal, steeds volgens de 

richtlijnen met deelname van een beperkt aantal mensen. 

Gelukkig biedt het dorpshuis genoeg ruimte om de noodzakelijke 

1,5 meter maatregel te kunnen handhaven.  

Nu (november) zijn de maatregelen weer aangescherpt. De 

activiteiten hebben zich nu beperkt tot schoolgym en gym voor 

de ouderen. Jurgen is zich gaan beraden wat voor mogelijkheden hij heeft binnen 

de geldende maatregelen. Zo is hij begonnen met afhaalmenu’s. Op vrijdag, 

zaterdag en zondag tussen 17.00 en 20.00 uur is er de mogelijkheid om, na 

bestelling, diverse maaltijden en snacks af te halen. Het eerste weekend was een 

succes. Jurgen heeft de keuken aangepast en de opstelling in het dorpshuis 

zodanig gemaakt dat dit ook verantwoord kan. Met creativiteit en respect voor de 

maatregelen hoopt Jurgen het beste te maken van deze onzekere periode! Kijk 

voor de mogelijkheden en nadere informatie op de website 

www.dorpshuisdebotter.nl of facebook.  

 

http://www.dorpshuisdebotter.nl/
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%20in%20uitvoering%201.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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Familie berichten 
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********************************************************************************************* 

 
Bij deze wil ik iedereen fijne feestdagen wensen en een  heel goed en gezond 2021. 

Met vriendelijke groet, 
Zwaan Versluis Fledderus 

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

We zouden net beginnen met eten toen er een telefoontje kwam van een moeder die vlak bij de school 

woont. De kids waren overstuur thuisgekomen en vertelden dat ze met honden uitlaten een egel hadden 

gevonden die in een plastic buis in de grond zat. Ze wisten niet of het beestje nog leefde. Op de buis van 

ongeveer een meter diep zat geen deksel meer en het onfortuinlijke diertje was er zo ingevallen en kon 

er niet meer zelf uitkomen. Er meteen heen gereden met Aubrey en Sam die bij mij zouden eten. We 

gingen proberen de egel eruit te krijgen. Nou dat viel niet mee. Zelfs met een hulpmiddel wat ze in de 

zorg gebruiken om dingen op te pakken lukte het niet. Toen is Aubrey op een deken in de bosjes gaan 

liggen en zo kon ze net met haar lange dunne arm bij de egel. Eén van de vaders en ikzelf hadden het 

ook geprobeerd maar wij konden er niet bijkomen. De egel leefde gelukkig nog 

maar was erg onderkoeld en mager. Als de kinderen hem niet hadden gevonden 

was hij zeker gestorven. Thuis gekomen gauw het dier op laten warmen en 

dierenambulance gebeld. Na een uurtje toen de egel voldoende was opgewarmd 

kattenvoer gegeven. Ik was nog weer even aan het overleggen met de 

dierenambulance hoe laat ze de egel zouden ophalen en lette even niet op. Toen 

was de egel ineens weg. In de serre zat hij ergens verstopt. Gelukkig snel weer 

onder de kast weg kunnen pakken. Goed afgelopen dus en hulde voor de kinderen 

die het diertje hadden gevonden en meteen hulp hadden gezocht. 
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‘Superwinkel’ sluit na halve eeuw 
 

Schoenpoets, speelgoed, breiwol, chocola, breigoed of een goed boek. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of Warenhuis Kuinre heeft het ergens wel liggen op één van hun ontelbare schappen. 

De dorpszaak is door de jaren heen uitgegroeid tot een soort mix van een winkel, semi-supermarktje, 

boekhandel, drogisterij, speelgoedzaak, postkantoor en zelfs drukkerij. Maar deze superwinkel van 

Sinkel gaat na bijna 50 jaar verdwijnen. Het echtpaar Roeli en Wim Schaart (beide 65) gooien de deur 

volgend jaar definitief in het slot.  

Ooit was de Henric de Cranestraat, waar het warenhuis aan is gevestigd, de winkelstraat van Kuinre 

vertelt Wim. Samen met Roeli zit hij met een dampende kop koffie in het kamertje achter de winkel, waar 

de administratie en de bestellingen plaatsvinden. “Vroeger had je hier twee supermarkten, een 

groenteboer, twee slagers, noem maar op.” De meeste ondernemers kwamen op leeftijd en besloten te 

stoppen. “Als dat gebeurde, dan namen wij vaak een deel van het assortiment over”. De fietsenmaker 

houdt het voorgezien? Roeli en Wim namen diens verkoop van klompen en laarzen over. De 

schilderszaak verdwijnt? Kwasten en andere verfbenodigdheden doken dan op in de winkel. Wim: “Je 

probeerde op die manier de mensen in het dorp te houden”. Het verklaart het afwisselende assortiment 

van het warenhuis, dat zelfs klokken, diervoeder en ijzerwaren zoals schroeven en spijkers beslaat. 

Koopgedrag is veranderd 

Aan de Henric de Cranestraat bevinden zich welgeteld nog twee zaken: het warenhuis en een 

elektrozaak. Verderop bevindt zich nog een supermarkt. De tijden zijn duidelijk veranderd. Het karakter 

van het winkelen ook. “Het koopgedrag van mensen is ook veranderd”, vervolgt Wim. Vele aankopen 

gebeuren via het internet en dat voelen ze ook bij Warenhuis Kuinre. Niet dat de mensen hun weg naar 

de zaak niet meer weten te vinden. Dagjesmensen en toeristen zijn in het seizoen zeer dankbaar voor 

het uitgebreide aanbod. Naast Kuinre, stappen ook inwoners van omliggende dorpen zoals Ossenzijl, 

Blankenham, Scherpenzeel, Luttelgeest, maar ook het grotere Emmeloord regelmatig over de drempel. 

“Klanten vinden bij ons nog vaak producten die ze elders niet meer of kunnen krijgen”, vertelt Roeli. 

“Onlangs klopte een man bij ons aan die op zoek was naar eau de cologne van het merk 4711. Had stad 

en land afgezocht, maar kon het nergens kopen. Ik vroeg: “Hoeveel moet je hebben?” Hij was verbaasd 

dat hij bij ons in Kuinre en niet meer in een grote stad er wel aan kon komen. 

Boormachine 

Een ander wezenlijk onderscheid is de mate van service. In een dorpswinkel als het warenhuis zetten ze 

altijd een extra tandje bij. Roeli: “Stel, dat iemand een boormachine nodig heeft. Klop ik gewoon aan bij 

onze collega-winkeliers in Zwartsluis (de woonplaats van Wim en Roeli) Regelen we zo voor je.” Wim: 

“Dat krijg je bij een Blokker niet gedaan hoor”. 

Drukkerij 

Toch zien Wim en Roeli hun klantenkring langzaam maar zeker vergrijzen. De oude trouwe klanten 

komen nog regelmatig aan, maar de jongere generatie haakt niet voldoende aan. “Het is dat we het 

drukkerijtje er nog bij hebben”, aldus Wim. Het Warenhuis drukt onder meer de dorpskrant, maar ook 

liturgieën voor de kerk, geboortekaartjes of facturen. Van wezenlijk belang voor de inkomsten, bezweert 

Wim. Zonder die service had de zaak al jaren eerder dicht gemoeten. Het warenhuis ontstond nadat de 

ouders van Roeli, Willem en Jannie van Dijk, het huidige pand in 1972 kochten. Roeli hielp van jongs af 

aan al mee in de zaak. Als haar vader een administratiekantoor in Noordwolde overneemt, komt hij krap 

te zitten in de tijd. Roeli en Wim, die in 1975 met elkaar trouwden werden gevraagd de zaak over te 

nemen in 1980. “De vrijheid van het runnen van een eigen zaak, stond ons wel aan”, lacht Wim. En zo 

geschiedde. Nu de beide echtelieden tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanhikken, vinden de twee 

het wel welletjes zo. Wim: “We hebben er ruim veertig jaar gestaan, het is mooi geweest.” Even is er nog 

een overname besproken door hun dochter. Roeli: “Maar dat hebben wij haar ontraden.” Wim: “Ik vraag 

me serieus af of het lukt om deze winkel nog jaren in de benen te houden.” 
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Geraniums 

Wie denkt dat deze ondernemers na het sluiten van hun zaak achter de geraniums belanden, heeft het 
mis. Roeli: “Eindelijk hebben we tijd voor andere dingen: de kleinkinderen, fietsen, wandelen, varen. Ik 
heb nog een broer in Duitsland en een Thaise schoonzuster. Die zou ik wat vaker willen zien.” De 
deuren blijven in ieder geval nog tot en met volgend jaar september geopend. Wim: “Wellicht houden we 
nog een extra opruiming. Maar tegen het einde van 2021 is het helemaal over en uit.” 
 
Met toestemming geplaatst vanuit de Steenwijker Courant Geschreven door Rien Kort. 
 

 
  
 
 

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

Tuinwerk: nieuws van de volkstuinvereniging    

Wie denkt dat spitten, harken, bemesten, zaaien, poten, planten, water geven, 

schoffelen en oogsten wel zo’n beetje de werkzaamheden in de volkstuin zijn, heeft 

de afgelopen tijd kunnen constateren dat er nog wat meer bij komt kijken. Omdat de omheining zich in 

deplorabele toestand bevond, werd een plan opgesteld om deze te vervangen. Daarvoor zijn nieuwe 

materialen nodig en waar haal je die dan? Koos, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, stelde voor om het 

benodigde hout uit het bos te halen. Na enig onderhandelen met Harco werden voor een mooi prijsje de 

benodigde eiken palen en larix planken voor de tuin gezaagd en door Koos en Herman opgehaald 

waarna we ze, tot we zouden beginnen, mochten opslaan op het terrein van de fam. Polderman. Nadat 

de palen op de juiste lengte waren gezaagd en aangepunt, werd bepaald dat de zaterdagen in oktober 

wel geschikt zouden zijn om in ieder geval de voorzijde te vervangen. De vrijwilligers, Johan (voor zijn 

operatie), Koos, Jan-Paul, Luuk, Harrie v. B, Gerdina, Jaap, Herman en een enkele keer ook Rypke, 

hebben het gaas en de planken verwijderd, met veel moeite de oude palen eruit getrokken, de voorste 

en achterste nieuwe palen in de grond geslagen zodat de andere palen netjes in één lijn konden worden 

geplaatst, hetgeen is gelukt; de nieuwe gegalvaniseerde gaaspanelen bevestigd, de hekjes gemaakt en 

de planken aangebracht. Het resultaat beviel zo goed dat enkele vrijwilligers door zijn gegaan met de 

zijkant zodat ook op de zaterdagen in november nog 

werkzaamheden konden worden geconstateerd. Ik was 

het bijna vergeten, maar, om deze werkzaamheden niet 

binnen afzienbare tijd nogmaals te moeten uitvoeren, 

zijn de onderzijde van de palen (het deel wat nu in de 

grond zit) en de koppen behandeld met een teerverf. 

Het was een hele klus maar we zijn trots op onze 

vrijwilligers en het resultaat. 

Herman Snelder.  

                            

 



 
 27 

 

Op z’n Kuunders 
 

KDG Kuinre 

Wij als bestuur van de stichting Kuinderse Dorps Gemeenschap zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden 

voor ons bestuur. Lijkt het je een uitdaging om ons bestuur te komen versterken en ervoor te zorgen dat 

we nog jaren van MFA “de Botter” kunnen genieten in Kuinre? 

Meld je dan aan bij ons! Reacties op deze oproep sturen naar: kdgkuinre@gmail.com 

Met vriendelijke groet het bestuur van KDG Kuinre. 

 

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

                
  

 

 

Heidi Veenstra ziet Sarah. 

Ippie (Hilbert) ziet 
Isaak 

 

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

Collecte Brandwondenstichting 

 
De collecte voor de brandwondenstichting heeft het mooie bedrag van €320,00  opgebracht. 
Collectanten en alle gulle gevers bedankt namens de brandwondenstichting.                                                                                                  

mailto:kdgkuinre@gmail.com
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Beste inwoners van Kuinre en omstreken. 

 

Hier even een berichtje van de ijsclub Kuinre. 

 

Het bestuur van ijsclub Kuinre heeft 2 jaar geleden besloten om 

ons oude ijsclubhokje te gaan vervangen voor een nieuw hokje. 

Wij vonden het oude hokje niet meer in deze tijd passen, en ook  

ligt er nog asbest op het dak. We hebben de gemeente gevraagd 

om advies, en er is toen iemand wezen kijken. Die was het wel 

met ons eens om het te vervangen, hij noemde het zelfs een 

oude bunker. Na verschillende tekeningen te hebben ingediend 

en de financiën te hebben geregeld, is het de bedoeling om, na komende winter, het oude hokje te gaan 

slopen. Wij hopen dat we nog 1 winter van het oude hokje gebruik kunnen maken, en dan in het voorjaar 

met de sloop te starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen dat het eindelijk weer een winter wordt waarin geschaatst kan worden. Wel zullen wij zolang 

het coronavirus er nog is aan bepaalde regels op de ijsbaan moeten voldoen, zoals 1,5 meter afstand 

houden voor leden boven de 18 jaar. Wij zullen er alles aan doen wat mogelijk is om de baan te openen 

voor onze leden. Alleen als de vlag van de ijsclub uithangt, is de baan geopend. 

Bent u nog geen lid van de ijsclub, maar vindt u het wel leuk om te schaatsen? Dan kunt u contact 

opnemen met de ijsclub, ijsclubkuinre@outlook.com. Iemand van het bestuur aanspreken kan natuurlijk 

ook! De contributie bedraagt € 5,00 per gezin per jaar, inwonende kinderen vanaf 18 jaar € 5,00 per 

persoon. 

Namens de IJsclub, 

Benno Otten, Arnold Pit, Kevin Lageweg, Kor van der Meer, Gerard Lageweg en Alex Braad 

mailto:ijsclubkuinre@outlook.com
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Brandweer Kuinre  
 

Brandweer Kuinre breidt uit 
  
Brandweer Kuinre heeft 2 jonge dorpsgenoten bereid gevonden ons brandweerteam te komen 
versterken, komende tijd worden ze gekeurd en als de coronamaatregelen het weer toelaten kan hun 
opleiding starten. We zijn weer regelmatig ‘uitgerukt” naar incidenten. Koeien gered samen met het team 
van brandweer Giethoorn die over een speciale veetakel beschikken om de onfortuinlijke dieren veilig 
omhoog te kunnen takelen, bijstand verleent aan brandweer Emmeloord bij een grote brand in een 
manege. Midden in de nacht met spoed naar Blokzijl voor een woningbrand, dat was op de avond van 
volle maan en de weerspiegeling van de maan in de ramen van een woning deed een woningbrand 
vermoeden. Gelukkig voor de bewoners dus loos alarm. Wederom richting Emmeloord voor een ongeval 
auto-vrachtwagen, gelukkig geen slachtoffers en we konden onverrichte zake terug naar Kuinre. In de 
Cranestraat bleek een spotje onder een dakgoot de oorzaak van een beginnende dakbrand. Door 
adequaat ingrijpen van de bewoner en snelle aanwezigheid van de brandweer is een dakbrand 
voorkomen. Ons oefenprogramma ligt momenteel helemaal stil, we hopen dat we dat snel weer op 
kunnen pakken om goed geoefend bij brand en hulpverlening aan mens en dier hulp te blijven bieden in 
geval van nood. Ook nog leuk nieuws ons brandweerechtpaar uit Kuinre. Norbert en Michelle 

verwelkomden hun derde zoon, daar zit er vast wel één bij als toekomstig brandweerman . Norbert 
gaat binnenkort starten met de opleiding brandweerchauffeur zodat we op die functie ook genoeg 
capaciteit houden. De uitbreiding gaat verder, momenteel zijn er ideeën de kazerne iets groter te maken 
zodat we aan gestelde eisen voor huisvesting kunnen blijven voldoen. Ook komt er een brandweerbusje 
beschikbaar voor niet repressieve taken, denk daarbij aan gebruik voor uitzetten van oefeningen, 
vervoer naar cursus. 
  
Harco Bergman, namens brandweer Kuinre 
 

*********************************************************************************************************************** 
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          Ingezonden door Simon Nijenhuis 

 V.C.K. ‘76 
 

 
 
 
Dames 2 is door Café De kleine Burcht in het nieuw gestoken. De meiden hebben shirts en jasjes 
gekregen en zien er weer tiptop uit!  
 

 
 
Dames 2 met sponsor Accalyn 
 
We hopen in het nieuwe jaar de trainingen en competitie weer op te kunnen starten…Gelukkig mocht de 
jeugd de afgelopen periode nog wel trainen en hebben we zelfs nog steeds wat nieuwe jeugdleden 
mogen verwelkomen. 
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het bestellen van de Kuunderse Pepernoten. 
We hopen dat ze u goed gesmaakt hebben! D.m.v. deze actie hebben we de kas een mooie injectie 
kunnen geven. 
 
 
Alvast fijne feestdagen en een sportief 2021 
 
Bestuur VCK ‘76 
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Hier had uw advertentie kunnen staan! 
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Kuinre oud en nieuw 
 
   

 Foto 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16 
 
Reacties op de foto’s: 
Foto 16: Woning van Thijs Bouma (nu tuin tussen H. de Cranestraat 131 en 135) en ernaast van Roelof 
Harsevoort. (nu van der Tol) 
 
Foto 18: Woning van Wietsma (nu H. de Cranestraat 141 – Ellemijn van Ginkel) en ernaast van Doeke 
Molenberg (nu H. de Cranestraat 143 – Rempe de Haan). 
 

Hierbij 2 andere foto’s waar ik niet weet waar ze gestaan hebben in Kuinre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar 3       
 
 
Waar 5 
 
 
 
 
 
 
Wilt u contact met mij opnemen,  
mijn gegevens zijn:  
Gea Lageweg, H. de Cranestraat 58, 8374 KP 
Kuinre, tel. 0527-231684 
Mailadres: geakuinre@gmail.com 
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Vrouwen van Kuinre   
 

 

 

Helaas heeft het bestuur van de Vrouwen van Kuinre moeten besluiten alle nog gepland staande 

activiteiten dit jaar niet door te laten gaan. Wij missen onze gezellige bijeenkomsten. In 2021 hopen wij 

weer een leuk programma te kunnen organiseren, maar we zullen maandelijks gaan bekijken hoe wij dit 

vorm kunnen geven. 

Blijf gezond en hou vol! 

Het bestuur 

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

 
Stichting Ouderen Kuinre Blankenham    
 
Hallo 55 plussers uit Kuinre, Blankenham en omstreken. 
 
Wij hebben ook weinig te melden. Het enige wat nog doorging was de gymnastiek. De gym en zitgym 
waren samengevoegd en allemaal op 1,5 meter. Dit ging prima tot Rutte weer met strengere regels 
kwam en toen was dat ook weer over. Na de geslaagde brunch in corona tijd, tafeltjes in een vierkant 
met het eten op tafel en de soep werd geserveerd, wilden we dit ook met gezamenlijk eten doen. Maar 
helaas moest ook de Botter dicht. Onze hoop is dat we op de manier van de brunch in de grote zaal toch 
nog een kerstfeest op 22 december kunnen organiseren. En misschien ook een nieuwjaarsreceptie. U 
krijgt wel bericht als een evenement doorgaat.  
 
Iedereen veel sterkte en gezondheid toegewenst. 
Hartelijke groet  Hilly, Gerry, Corrie, Rijnie, Tet, Jelte en Kees  
 
*********************************************************************************************************************** 
 

S.K.I.P. 
 

In het scheepsjournaal van de KU11 valt dit jaar niet veel te lezen. Door de COVID-19 maatregelen was 

varen met gasten tot op heden helaas niet mogelijk. Maar er is goed nieuws! De laatste Kuinderse 

Zuiderzeepunter ligt weer op haar vertrouwde plek bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in 

Ossenzijl. In overleg met de gemeente Steenwijkerland kunnen we vaartochten aanbieden voor leden uit 

1 huishouden met een maximum van 8 personen. Anderhalve meter afstand houden tot de schipper is 

dan geen enkel probleem. U vaart met dit unieke schip uit 1912 ongeveer 2 uur door nationaal park De 

Weerribben dat ook in het najaar schitterend is. De kosten zijn 8.50 euro per persoon en u reserveert 

een tijdstip en een schipper via het telefoonnummer 06-23688813.  
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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, Roy Veenstra, Danique Havelaar, Yildou 
Bos, Marije Kingma, Tigo Wijnands. 
 
 
Ondanks de coronaregels hebben we in augustus, september en oktober gelukkig nog heel wat leuke 
dingen mogen doen en organiseren. En wauw wat hebben we af en toe een volle bak, op sommige 
dagen hadden we wel 50 kinderen!! Ook hebben we heel veel nieuwe gezichten gezien. Want had je al 
gehoord wat we sinds dit schooljaar besloten hebben? Als bestuur hebben we besloten dat voortaan 
ALLE kinderen van groep 6 en hoger naar het Jeugdhonk mogen komen! Fijn hè! Dus ben je nog geen 
10 maar zit je dit jaar wel in groep 6? Hopelijk tot snel! 
 
Behalve kinderen van onze basisschool hebben we ook van buiten Kuinre nieuwe deelnemers mogen 
verwelkomen, wat gezellig! We hopen dat jullie een leuke tijd mogen beleven met ons. 
 
Als bestuur zijn we dus maar wat blij met alle ouders en vrijwilligers die ons op vrijdagavond helpen! Wil 
je ook komen helpen? Stuur ons snel een berichtje. 
 
Helaas nu de regels strenger zijn geworden hebben wij half oktober ook besloten om de deuren even 
weer te sluiten. Gelukkig was er wel een prijsvraag georganiseerd waar veel kinderen aan mee gedaan 
hebben. Door rebussen te zoeken in Kuinre en vervolgens hier een zin van te maken heeft Niels Ensing 
een heel lekker pakket gewonnen! Knap gedaan Niels, gefeliciteerd!  
 
En nog meer goed nieuws! Want wat zijn we blij met de uitslag van het Rabo ClubSupport, dankzij alle 
stemmen hebben we ruim 1.000 euro ontvangen van Rabobank Steenwijkerland! Samen met het geld 
wat we hebben opgehaald tijdens de donateursweek begin oktober, kunnen we weer heel wat leuke 
dingen organiseren. Fijn dat het dorp zo meedenkt! 
 
Hoe het de komende weken eruit komt te zien vinden we spannend, gelukkig lijkt het carbidschieten wel 
te mogen doorgaan. We hopen ook op vrijdagavond ook snel weer open te gaan. Houdt onze Facebook 
pagina goed in de gaten voor het laatste nieuws!  
 
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!  
 
Tot ziens,  
 
Bestuur Jeugdhonk Kuinre 
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Nieuws VV Kuinre 
 

Rabo Club Support 
Ook dit najaar was het weer zover, de Rabo Club Support is één van de weinige activiteiten die nog wel 
door kon gaan in deze tijd. Hoewel de uitreikingen van de cheques dit jaar anders was dan andere jaren 
was de opbrengst van V.V. Kuinre hoger dan afgelopen jaar, € 988,73. Graag willen we iedereen 
bedanken die weer heeft gestemd op V.V. Kuinre. 
 
Lopende Seizoen 
Momenteel is het sportleven weer in de ban van het coronavirus. Nadat het seizoen 2020-2021 een 
aantal maanden onderweg is, is het alweer stilgelegd dankzij het coronavirus. Gelukkig kunnen de 
jeugdelftallen nog “gewoon” trainen, maar voor de rest zijn er geen activiteiten meer op het 
sportcomplex. Wij hopen dat alle activiteiten weer snel kunnen worden opgepakt, alleen wij zijn ook in 
afwachting van de regels omtrent het coronavirus.  
 
Graag willen wij alle leden nog bedanken voor het blijven steunen van de club, ondanks de moeilijke 
periode waarin eenieder zich bevindt.  
 

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

Email: vvkuinre@hotmail.com  
 

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

 
Drumband (en majorettenvereniging) Zomabe’s Kuinre 
 

Dit is een vreemd jaar voor ons.  
Geen uitvoering, geen optredens, geen collecte voor het Anjerfonds, we mogen 
niet repeteren…. 
En helaas, in oktober is onze groep majorettes gestopt. De animo liep al terug 
maar we hebben nog geprobeerd er wat van te maken. Na ruim eenenveertig jaar 
zijn de majorettes uit het straatbeeld van Kuinre verdwenen. 
De drumband gaat nog wel even door, maar ook daar loopt het ledenaantal terug en er komen geen 
nieuwe leden bij.  
Weinig muzikanten, hebben we volgend jaar een uitvoering/concert, optredens….?  Wat is mogelijk 
dankzij de corona? We beraden ons nu met z’n allen hoe we verder gaan. Het is vijf voor twaalf bij de 
drumband. 

Maar toch hadden we een lichtpuntje. 
Onze jongste muzikant Nathan gaat iedere dinsdag naar Cultuurbedrijf in 
Emmeloord om drumlessen te volgen. Dinsdag 3 november had hij examens 
en is hij geslaagd met vlag en wimpel. 
Hij is nu de eerste en enige binnen onze vereniging met een diploma voor de 
kleine trom op A-niveau!!! 
Goed gedaan Nathan, ga zo door. 
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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 
 
OVERIJSSEL  EN  DE  EERSTE  WERELDOORLOG 

 
Eind 2019 is de Historische Vereniging IJsselham benaderd door de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog, kortweg de SSEW. Deze stichting heeft als doel de Eerste Wereldoorlog onder een breed 
publiek in Nederland bekender te maken. Dit vooral gezien het feit dat de wortels van historische 
gebeurtenissen van de gehele twintigste eeuw terug te voeren zijn naar die oorlog. Met andere woorden, 
de twintigste eeuw kan niet goed begrepen worden als we niet ook kennis hebben van die Eerste 
Wereldoorlog. De SSEW wil dit bereiken door het bestuderen van de bronnen en daarover te publiceren. 
De Eerste Wereldoorlog is toch echt niet ongemerkt aan Nederland voorbij gegaan. Militair gezien wel, 
gelukkig. Maar sociaal gezien heeft deze oorlog zijn sporen wel degelijk nagelaten. Vier jaar lang 
tweehonderd duizend mannen gemobiliseerd, ver van huis en haard. Een miljoen Belgische vluchtelingen 
naar ons land, op een eigen bevolking van destijds zes miljoen. Duizenden geïnterneerde buitenlandse 
militairen. Distributie van levensmiddelen. Sociale onrust. 
  
In totaal zullen er vijftien delen met verhalen over de Eerste Wereldoorlog verschijnen. Het eerste deel is 
verschenen in 2014, het boek over Overijssel is deel veertien. Als alle vijftien delen klaar zijn, zijn er 
vijfenzeventighonderd pagina’s aan verhalen, die niet verloren gaan. De samenstellers van de boeken, de 
heren Henk van der Linden en Jos van Raan, kunnen deze verhalen niet zelf allemaal schrijven en 
schakelen daarom de kennis in van Historische Verenigingen en Heemkundige Kringen uit de provincie. 
 
In ons werkgebied is zeker wel wat gebeurd tijdens de Eerste Wereldoorlog, gebeurtenissen die we al 
eens beschreven hebben in De Silehammer. Deze verhalen hebben we opgestuurd en ze zijn alle vier 
geplaatst in het boek Overijssel en de Eerste Wereldoorlog. 
- Bedankbrief Franse Evacués 31 december 1918, De Silehammer 18/3, 82v.  
- Oostenrijks-Hongaarse Evacués na WO I, De Silehammer 18/4, 131v. 
- Franse krijgsgevangen 1914-1918 terug via Nederland, De Silehammer 18/4, 133v. 
- Hendrik Muis in Fort Honswijk, De Silehammer 25/2,11v.. 
 
Elk boek dat gereed is wordt aan de commissaris van de Koning van de desbetreffende provincie 
overhandigd, of, als het een stad betreft, wordt het aan de burgemeester overhandigd. Voor provincie 
Overijssel is het de commissaris van de koning,  ir. A.P. Heidema. 

 
Zelf mocht ik vertellen over onze vereniging en hoe de verhalen die we 
schrijven tot stand komen. Het artikel van Hendrik Muis in Fort Honswijk 
heb ik zelf geschreven dus ik kon uitgebreid vertellen hoe je historische 
feiten onderzoekt en hoe dan een artikel tot stand komt. Fascinerend, 
volgens de heer Heidema. 
Ik ben best trots dat ik degene was die heel Overijssel mocht 
vertegenwoordigen. Het was een historisch moment. 
 
Overijssel en de Eerste Wereldoorlog 
 
Henk van der Linden / Jos van Raan 
 
ISBN nr.: 9789463389297 
Uitgeverij Aspekt. 
508 p.  
 
Het boek is te koop via de boekhandel. 
€ 24,95 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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De overhandiging van het eerste 
exemplaar aan de commissaris van de 
Koning, dhr. Andries Heidema. Uiteraard 
op anderhalve meter.  
Van links naar rechts: Henk van der 
Linden, Linda Polderman, Gerda en Jos 
van Raan.  
 
Foto gemaakt door de Provincie Overijssel.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alles op de bon 
 

Een bon voor thee, een bon voor koffie, 
een bon voor karnemelkse pap, 
een bon voor vet, een bon voor grutten, 
een bonnetje bij elke hap, 
een bon ook voor een lief klein kindje, 
wat de ooievaar ons biedt, 
maar als je hem geen bon kunt geven, 
krijg je het kindje lekker niet. 

 

 Een bon voor zeep, een bon voor uien, 
aardappelen en verse vis, 
steenkolen en bruine bonen, 
voor zover… voorradig is. 
Spoedig krijg je ook nog bonnen 
voor sigaretten en voor bier. 
En je moet een bon meebrengen 
bij de meisjes van plezier. 

 
 

Dit straatlied uit de Eerste Wereldoorlog typeert op een 
enigszins ironische wijze de grote problemen die de 
schaarste aan primaire levensbehoeften, in het 
bijzonder in de laatste oorlogsjaren, veroorzaakte 
(citaat uit: Overijssel en de Eerste Wereldoorlog, p. 25). 
 
Meer dan honderd jaar geleden eindigde dit 
verschrikkelijke werelddrama waardoor vooral heel 
Europa werd getroffen. Ons land bleef gelukkig wel vrij 
van oorlogsgeweld. Het bleef in ons land bij een 
uitvaardiging van mobilisatie met ook veel lastige en 
moeilijke leefomstandigheden, zoals de gevolgen van 
de wereldwijde epidemie de Spaanse griep, de corona 
van destijds. Ook in Nederland zijn duizenden daaraan 
overleden. In veel gezinnen stierven meerdere 
gezinsleden, ook ontstonden door de gevolgen van de 
mobilisatie voor de samenleving vaak moeilijke 
situaties. Toch is deze periode 1914-1918 bij velen van 
ons minder bekend dan de verhalen en 
geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. Dit is 
misschien een goed argument om een eeuw later daar 
aandacht aan te schenken. 
Laten we de verhalen ook van deze Wereldoorlog niet 
vergeten, door de verschijning van dit boek, kunnen we 
ze blijven doorgeven. Als alle vijftien delen gereed zijn 
van deze serie, zijn dat ruim vijfenzeventighonderd 
pagina’s met Nederlandse geschiedenis. 
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Sinterklaas spelshow 
 
Elk jaar rijst de vraag of en hoe de Goedheiligman Kuinre aan zal doen. Helemaal dit jaar, waarin veel dingen 
anders gaan dan anders, leverde dat extra spanning op… Ook dit jaar werden de inwoners van Kuinre en 
omstreken vanaf het moment dat de Sint in het land was, al op de hoogte gehouden van de stand van zaken via 
dagelijkse updates op Facebook en YouTube. Zo was te zien dat Annelous het een na het andere pakketje 
ontving. Het distributiecentrum van PostNL draaide overuren! De hele schuur stond afgeladen vol met pakketten, 
met daarin tasjes voor alle kinderen uit Kuinre. In die tasjes onder andere een uitnodiging en spelkaart voor een 
heuse coronaproof Online Sinterklaas Show. Op zaterdag 21 november kon eenieder inloggen via een website, 
waarna er een interactieve spelmiddag plaatsvond vanuit een studio. Sinterklaas en zijn pieten mochten uiteraard 
niet ontbreken! Via verschillende spelletjes konden de kinderen, jong en oud, prijzen in de wacht slepen. De 
overhandiging van de prijzen werd uiteraard gedaan door razende reporter-pieten.   
  
Ondanks dat het anders was dan anders, werd het wederom een hele ouderwets, gezellige Sinterklaasmiddag. 
Kortom, een heel geslaagd begin van één van de mooiste perioden in het jaar!  
  
 Updates terugkijken? Dat kan op YouTube via de zoekterm 'Kuinre Sinterklaas 2020' 
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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: 
5 december; 19 december; donderdagavond 24 december kerstviering 21.00 uur; 9 januari, 23 januari. 
De vieringen in februari zijn nog niet bekend. 
 
Voor actuele informatie m.b.t. openingstijden en vieringen kunt u contact opnemen met Agatha Cats of 
de website www.christoffelsteenwijkerland.nl raadplegen. 
  
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 
 6 december De heer J. Riemersma  10.00 uur 
13 december Mevr. L. Brugmans  10.00 uur 
20 december Mevr. C. Mulder  10.00 uur 
25 december De heer J.P. Bredenhoff  10.00 uur 
27 december Geen dienst 
 
 3 januari Mevr. B. Posthumus  10.00 uur 
 10 januari De heer K. de Lange  10.00 uur 
 17 januari De heer S. Bakker  10.00 uur 
 24 januari Ds. D. Wolse  10.00 uur 
 31 januari Ds. C. Aalbersberg-van Loon  10.00 uur 
 
 7 februari Ds. A. Oosting Viering Heilig Avondmaal 10.00 uur 
 14 februari Leonie en Henk  10.00 uur 
 21 februari Ds. E. van Halsema  10.00 uur 
 28 februari Ds. C.P. Meijer  10.00 uur 
 
 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
mailto:scriba-kuinre@live.com
https://kuinre.protestantsekerk.net/


 
 43 

 

 

 

 

 

 



 
 44 

 

 
 
Pastoraal werker 
Met ingang van 1 december jl. is bij ons Guus Doorn in dienst getreden als pastoraal werker. Hierbij stelt 
hij zich voor. 
Als jongste van een gezin van acht kinderen ben ik opgegroeid in ’t Zandt, op het Groninger Hogeland. 
Mijn leeftijd is 64 jaar en ik heb vier kinderen en zeven kleinkinderen. Mijn vrouw is in januari 2007 
overleden aan het gevolg van een ernstige ziekte. In het najaar van 2008 heb ik Sietske ontmoet uit 
Oldemarkt en sindsdien kreeg mijn leven weer meer invulling want de lange periode van ‘ziekzijn’ was erg 
zwaar. Sinds 2011 woon ik in Oldemarkt en op 20 juni 2014 zijn we getrouwd. Sietske heeft twee kinderen 
en drie kleinkinderen, samen zijn we dus één groot gezin. Als zoon van een middenstander ging ik na de 
lagere school naar de detailhandelsschool in Groningen. Vervolgens heb ik meerdere studies gevolgd, 
zoals supermarktmanagent, HBO-theologie en PABO-verkort. Naast een tiental jaren te hebben gewerkt 
als leerkracht basisonderwijs  was ik onder meer ook werkzaam als kerkelijk jongerenwerker bij JOP en 
als kerkelijk werker in Hoogkerk, Marknesse en Echtenerbrug-Oosterzee.  Momenteel ben ik als pastor 
verbonden aan PG Rutten voor 50%.  Per 1 december hoop ik ook als pastor werkzaam te mogen zijn in 
PG Kuinre. Dit is dan voor acht uur in de week met als specialisatie het pastoraat. 
Wat is de kerk mij waard? Dat is een vraag die op veel verschillende manieren kan worden beantwoord, 
want de waarde van de kerk is voor iedereen anders. Vaak zal direct in het antwoord het waarom 
doorklinken. Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt beleden. Waar we 
samenkomen om te leren en te vieren. Want geloven kun je niet alleen. Je geloof wordt gevoed en verrijkt 
door de uitleg van de Bijbel, door het samen zingen, bidden en de ontmoetingen in de wekelijkse eredienst. 
Maar onze plaatselijke kerk betekent nog veel meer. We zijn opgenomen in een gemeenschap van 
mensen die ondanks alle verschillen van inzicht toch een aantal gemeenschappelijke dingen belangrijk 
vinden. Solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, met elkaar meeleven in blijdschap en 
verdriet. Er zijn mensen die zeggen: ‘Om te geloven heb ik geen kerk nodig’. Maar ik vind dat het samen 
kerk zijn erg belangrijk is. Omzien naar elkaar en het geloof samen beleven, dan vorm je een (h)echte 
geloofsgemeenschap, naar binnen maar ook zéker naar buiten gericht.  
Pastor zijn betekent voor mij luisterpaal zijn. Luisteren naar wat er gezegd wordt en niet wordt gezegd. Je 
bent aanwezige. Als een hele kleine afspiegeling van de grote altijd Aanwezige. 
 

Lijstcollecte zondagsschool 
Ook dit jaar komt de leiding van de zondagsschool weer door het dorp voor de 
jaarlijkse lijstcollecte. Maar ja………….door de corona hebben we de manier van 
collecteren moeten veranderen. Na zeker zevenenzestig jaar komen we niet meer 
met een lijstcollecte maar met een mooie oranje collectebus langs de deuren. 
De collecte wordt gehouden van 14 t/m 19 december. 
Kunnen wij ook dit jaar op u rekenen? 
 
Omdat we nu nog middenin de maatregelen rondom het coronavirus zitten hebben 
we besloten om de viering van het kerstfeest met een kerkdienst dit jaar niet te doen. 
Momenteel weten we ook nog niet wat in december de regels zijn, maar we willen 
geen risico lopen. We hopen volgend jaar weer een mooie kerstviering te 
organiseren.  
 

In Kuinre dansen we op gospel en bieden we lol en troost in pandemie 
Wereldwijd delen mensen filmpjes waarin ze swingen op de muziek van de Zuid-Afrikaanse dj Master KG. 
Deze swingende gospel uit Zuid-Afrika is inmiddels het troostlied van zorgmedewerkers wereldwijd. Het 
doel is saamhorigheid uit te stralen te midden van de coronapandemie. Het bijbehorende dansje werd 
bedacht door Angolese jongeren. 
‘Jeruzalem is mijn thuis. Red mij, neem me mee. Mijn koninkrijk is niet hier.’ Dat is de vrije vertaling van 
de Zoeloe-gospeltekst. De initiatiefnemer is dorpsgenoot en ND-cartoonist Willeke Brouwer. Omdat zij 
onlangs haar elleboog op twee plekken brak, kreeg ze hulp van haar kinderen, zangeres Elly Zuiderveld 
en filmmaker André van der Weide. Zij hopen dat hun versie van de zogenoemde Jerusalema Challenge 
anderen opbeurt. ‘Als ik in een dip zit, kijk ik naar zo’n vrolijk makende video’, aldus Willeke Brouwer. Als 
cartoonist draai je negatieve dingen om en maak je er iets grappigs van. Dat is mijn manier van kijken.’ 
We hopen dat deze challenge een beetje lucht en licht geeft in deze donkere tijd. André van der Weide 
maakte opnames van de dans in en rondom onze monumentale kerk met medewerking van vele 
enthousiaste dorpsgenoten.  https://www.youtube.com/watch?v=LlizOYqDYPg 
Met de zoekwoorden - jerusalema challenge kuinre - vindt je het filmpje ook op youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=LlizOYqDYPg
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Oud krantenartikel van zolder…………………. 
 

 

Op de scheiding van de jaren 1969 en 1970 heerste er TBC in Kuinre. 

Dit betekende voor de TBC besmette personen dat  zij ver van huis in quarantaine in een sanatorium 
werden opgenomen om te herstellen. 

Dit had natuurlijk een grote impact voor de getroffenen en diens familie. Dat betekende geen bezoek of 
heel beperkt en in die tijd geen mobiele telefoon, internet, tv.  en computer.  

Niet te vergelijken met nu maar ook in sommige opzichten heel herkenbaar met vandaag de dag. In de 

oude doos vonden we meerdere krantenartikelen van de TBC epidemie in Kuinre. 
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Kleurplaat 
 
 

1 
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Puzzel      
 

D I K O L O N I S T E N V A N C A T A N 

O R M P I M N E D R O B E Z N A G G O P 

B E E X J U M B O L I N O U Q T I C T U 

B G N T H G E W S N E V E L I K N S S Z 

E E S I H Q X D I X I T G U L S E J T Z 

L N E C A C F X K A P L R D E Q X I R E 

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

N O G A L A C S T W D Y D E T N I Z T E 

G R E C I O F G N N Q E N S D N O K E N 

A M R T G R D M O E O C K M G F R A G G 

L E J O A T O W I H E F Y O N I T T O L 

T N E C L C M A E T S R A T L F G E W X 

E W N E L E I D V S C R A B P E U I K P 

H I I N I L N R H G A T Y A Y V T S W S 

S X E T R E O I T E P M A P M I P O A N 

I G T R G A L P A K E N S K L R N G H E 

E C L E V E R G D L R G A L S E E Z S R 

I T I Y A T H Z E E O N T A M I P M T E 

W L R U M M I K U B O N R G T U R A O Y 

V H L A V N E Z I U M O N O P O L Y G K 

 

AZUL   KAPLA    REGENWORMEN 
BINGO  KOLONISTEN VAN CATAN  RISK 
CLEVER  KOM ER MAAR EENS ACHTER RUMMIKUB 
DIXIT   LOTTINO    SEQUENCE 
DOBBELEN  LEVENSWEG    STRATEGO 
DOMINO  MENS ERGER JE NIET  TIC TAC TOC 
ELECTRO  MONOPOLY    UNO 
ESCAPEROOM MUIZENVAL    VLIEGENDE HOEDJES 
GANZENBORDEN ONDERUIT    VIER OP EEN RIJ 
HALLI GALLI  PIM PAM PET   WIE IS HET 
HOTEL  PUZZELEN    YATHZEE 
JUMBOLINO  QWIXX    ZEESLAG 

 

 
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 februari 2021. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Hennie Oosterkamp 
 

     

De oplossing was: BONT ZANDOOGJE 
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