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- Bloot ongedierte eet 5 sterren 

- Koningin gered 

- Pizza en shoarma verdringt Hollandse pot 

 

Foto: Harco van der Werf 
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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 december, de inhoud van de krant betreft de maanden 
september, oktober, november. Lever uw kopij uiterlijk 15 november 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: 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…. 
 

Genietend van de nazomer kunnen we terugzien op een mooie zomer. Doordat de coronamaatregelen 
enigszins versoepeld zijn, merken we dat aan de vakantiedrukte in en rond Kuinre. Campings en de 
jachthaven werden goed bezocht. Veel wandelaars en fietsers zien we door het dorp trekken. Dit is goed 
voor middenstand want natuurlijk hebben mensen ook onderweg vaak van alles nodig. De horeca mocht 
na lange tijd eindelijk de deuren weer openen. De eetgelegenheden worden druk bezocht voor een 
drankje, een lekkere hap of om mee te nemen naar huis. De afhaalmaaltijden hebben de afgelopen 
periode opgang gemaakt. Dat maakt het wel aantrekkelijk voor toeristen en passanten om Kuinre aan te 
doen en zeker nog eens terug te komen. 
 
Inmiddels zijn de scholen al weer begonnen en kunnen de kinderen nu weer veilig naar school. 
Sportverenigingen hebben de trainingen weer opgestart en hopen weer echte wedstrijden te kunnen 
spelen. Laten we hopen op een volledige competitie, dat geeft gezonde strijd in de sport en spel.  
Verenigingen hebben de laatste anderhalf jaar op een heel laag pitje gedraaid om de meest 
noodzakelijke zaken te regelen. Zij hebben nu een agenda met de nodige activiteiten die weer mogen en 
kunnen. De vrijwilligers, bestuursleden en leden kunnen de draad weer oppakken. We hebben allen 
tijdens de lockdown ervaren hoe waardevol een bloeiend verenigingsleven is voor onze 
dorpsgemeenschap. Laten we ons samen hiervoor inzetten en zo een steentje bijdragen zodat onze 
verenigingen, clubs enz. een positieve impuls krijgen om een doorstart te maken. 
 
Aan de oproep vorige keer om foto’s van vroeger te plaatsen, is gehoor gegeven. 
Daar zijn we heel blij mee want foto’s uit het verleden maken verhalen los en halen herinneringen op. 
Mocht u ook foto’s hebben die u met ons delen wilt, laat het weten aan de redactie. U kunt ze brengen of 
wij halen ze bij u thuis op. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om. 
 
We wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

September  

07-09-2021 Jaarlijkse fietstocht Vrouwen van Kuinre, start 09.00 uur Sasplein 

12-09-2021 Open Monumentendag 

16-09-2021 Jaarvergadering Vrouwen van Kuinre, 20.00 uur “de Botter” 

17-09-2021 Brunch 11.00 uur “de Botter” Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 

  

  

  

  

  

Oktober  

10-10-2021 Houtdag, info www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

  

  

  

  

  

  

November  

04-11-2021 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang, aanvang 20.00 uur “de Botter” 

05-11-2021 Gezamenlijk eten 16.00 uur, de Botter, Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 

  

  

  

  

  

December  

  12-12-2021 Kap je eigen kerstboom, www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 

  

  

  

  

  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    

   
 

Beste bewoners van Kuinre, 

 

Najaars ledenvergadering PBK 

De zomer 2021 is alweer verstreken. Hopelijk krijgen we nog wel een mooie nazomer…een “Indian 

summer” zoals de Engelsen zeggen. Want de zomer zelf was nogal wisselend. Hopelijk heeft u allen 

toch mooie vakanties gehad en kunnen genieten van het vrije leven tijdens de vakanties. In Kuinre was 

het dit jaar stiller als anders was het vermoeden. Minder bootjes mensen. Toch veel last minute 

boekingen naar warmere en drogere oorden, maar mogelijk ook meer op de campings. Corona heeft op 

vele gebieden nog wel een nasleep en nu komt de herfst eraan. De grote vraag is of wij geschoond 

blijven van een volgende corona opleving met een mogelijke lockdown als gevolg. De tijd zal het leren.  

Voorlopig heeft het bestuur van het Plaatselijk Belang donderdag 4 november 2021 gepland voor 

de Najaars Ledenvergadering.  Aanvang: 20.00 uur in de Botter. 

Eigenlijk de 2021 jaarlijkse ledenvergadering kunnen wij dit wel noemen, want de 

voorjaarsledenvergadering is niet doorgegaan. Wij houden onze vingers gekruist dat 4 november wel 

doorgaat! Wij zullen proberen een spreker uit te nodigen die een stukje geschiedenis van Kuinre kan 

vertellen.  

PBK onderwerpen: 

Het vorige Kuunders Kwartiertje heeft u in juli jongstleden ontvangen. Midden in de zomer en midden 

ook in het zomerreces van de gemeente. Dus veel is er niet te melden voor de onderwerpen welke in het 

vorige nummer vermeld zijn. Daarom in het kort een update. 

Project N351 

In het vorige nummer werd vermeld dat de werkzaamheden waarschijnlijk in september zouden kunnen 

aanvangen. U heeft kunnen lezen dat momenteel inkoop van hulpmiddelen, grondstoffen en onderdelen 

moeilijk verloopt. Er is wereldwijd moeilijk aan benodigdheden te komen. Dit geldt eveneens voor dit 

project. Hierdoor ontstaat vertraging. De bedoeling is om eind oktober/begin november aan te vangen. 

Maar niets is nog zeker, behalve dat de aanleg wel doorgaat. De direct betrokken bewoners die aan de 

N351 wonen of bewoners die extra overlast zullen ervaren van de werkzaamheden worden in directe zin 

geïnformeerd door de gemeente/provincie. De andere bewoners krijgen tijdig benodigde informatie 

toegespeeld. Tevens zullen omrijroutes bekend worden gemaakt. De informatiestroom wordt dus 

vervolgd. 

 

Het Dorpsplan 

Het PBK is afgelopen tijd door de corona maatregelen beperkt  geweest in samenkomsten waarin 

overlegd kan worden over o.a. de aanpak van het dorpsplan. Wij trachten u tijdens de ledenvergadering 

een plan van aanpak voor te leggen.   
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    
 

Asbest verwijderen, Energie Transitie, Woningbouw 

Ten gevolge van het zomerreces zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In september worden de 

contacten met de gemeente hierover weer opgepakt en krijgen de overleggen een vervolg.  

Meld u aan!! Vacatures PBK 

Opnieuw willen wij u onder de aandacht brengen dat er in 2022 vacatures zijn voor “gewoon bestuurslid” en 

“voorzitterschap” voor het Plaatselijk Belang. Heeft u interesse? U kunt dit melden bij het secretariaat van het 

PBK. Natuurlijk is het mogelijk om vooraf nader geïnformeerd te worden. Tevens kunt u ter oriëntatie een PBK 

overleg bijwonen. Vooral voor bewoners die nieuw in Kuinre zijn is een bestuursfunctie in het Plaatselijk Belang 

een mogelijkheid om het dorp en haar bewoners beter te leren kennen. Maar het biedt tevens de mogelijkheid 

meer bewoners te ontmoeten en een kijkje in de keuken van de gemeente. Een echte aanrader om meer 

betrokken bij Kuinre en Steenwijkerland te zijn.  

Najaarsgroet en tot 4 november 

Zoals al vermeld, er is helaas weinig nieuws. Vakanties zijn heel fijn, maar beperken een voortzetting….. 

Daarom nu een goed begin van het najaar 2021 gewenst en graag tot 4 november! 

Met hartelijke groet, het bestuur Plaatselijk Belang Kuinre 

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

Salon Ingrid verhuisd en samenwerking 

Als inwoonster van Kuinre deel ik graag mijn nieuws met u. Mijn 

schoonheidssalon verhuisd. Na 15 jaar in het huis van mijn vader 

gewerkt te hebben, is de salon nu naar een super mooie locatie 

verhuisd, Oosterringweg 2b Marknesse. Er is nog een ruimte vrij. Dus 

ben je op zoek naar een praktijkruimte of werkruimte? Weet je 

iemand? Laat het me weten. 

 

Mijn salon bestaat al zo’n 30 jaar en is gespecialiseerd in elektrisch ontharen, huidverbetering, acne en 

verwijderen van huidoneffenheden (bv wratjes).  

Hier komen een paar leuk samenwerkingen bij, nl: 

-Permanente ontharing d.m.v. laseren. Op bepaalde data ( zie mijn website ) komt er een zeer ervaren dame 

met de beste laserapparatuur. Zij geeft eerlijke informatie en kan alles erover vertellen. De eerste datum is 

gepland op 6 september. 

-Daarnaast worden er vanaf heden leuke armbandjes verkocht voor een leuk prijsje. 

-En ben ik nog in bespreking met een dame die permanente make-up doet op locaties. Het is de bedoeling dat 

zij ook in mijn salon gaat werken. 

Heb je vragen of wil je informatie: 0636109529 of info@salon-ingrid.nl. www.salon-ingrid.nl. 

 

mailto:info@salon-ingrid.nl
http://www.salon-ingrid.nl/
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Nieuwe horecazaak in Kuinre 
 
 
Half juli gingen ze open, pizzeria/steakhouse Milano, aan het Sasplein in Kuinre. 
Eigenaar Jimmy Alseyd, 52 jaar, heet ons hartelijk welkom en we worden  gastvrij ontvangen met een bakje 
koffie. Jimmy is geboren in Egypte en sinds 1990 in Nederland. Dit is zijn 5e zaak die hij opent. Hij heeft zaken 
gehad in Zwartsluis, Marknesse, Smilde en Wolvega. Deze zaken heeft hij verkocht en begint nu vol 
enthousiasme in Kuinre. Heel veel Kuundersen hebben ondertussen eten besteld en opgehaald bij Jimmy. Men 
is erg tevreden over de kwaliteit en smaak van het eten. Het is een leuk nieuw bedrijf en is zeven dagen per 
week geopend vanaf 14.00 tot 24.00 uur. Kwaliteit vindt hij erg belangrijk om zijn goede naam hoog te houden. 
Het restaurant is flink verbouwd en ziet er keurig, schoon en representatief uit. Je kunt bij Milano gezellig eten 
in het restaurant of op het terras met mooi weer. Ook afhaal is een mogelijkheid. In de toekomst hoopt Jimmy 
ook te kunnen bezorgen.  
 
Er wordt nog personeel gezocht, 2 koks en meerdere bezorgers.  
Bezorgers moeten 18 jaar oud zijn en over een rijbewijs en auto beschikken.  
Voor meer info bij Jimmy: 0527-784012 
 

 
 

  
 
 
 
 



 
 10 

 

Op z’n Kuunders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Boven v.l.n.r: Bettina van der Veen en Ingrid Dijk  

Onder v.l.n.r: Lidian Brugge & Harm en Gerda ter Heide 
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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. 

Blessen is het merken van bomen die later omgezaagd worden. We werken met 2 kleuren blauw en 
oranje. Vaak vragen mensen mij wat betekenen die kleuren toch, gaan die bomen allemaal om. Nee juist 
niet. Ik wil jullie dan ook graag uitleggen wat die kleuren betekenen zodat je tijdens het wandelen en 
fietsen snapt wat er gaat gebeuren in ons bos. In het Burchtbos gaan we deze winter o.a. zagen in de 
hoek tegen de Kuinderweg aan en bij de dikke stenen richting Schansweg aan de linkerkant. Bomen die 
omgezaagd worden krijgen twee oranje horizontale strepen. Met verticale strepen markeren we. 
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 

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

Toerist aan het woord 
We worden hartelijk welkom geheten aan boord van het schip de 
Christina en meteen aan de koffie gezet. 
Een heel apart schip ligt er aan de Bouwdijk en we waren 
benieuwd naar het verhaal. 
Aan boord zijn Christina Haverhoek, 51 jaar, en Jan Njjveen,, ook 
51 jaar en herdershond Tara van 4 uit Bolsward. 
Ze hebben samen 6 kinderen in de leeftijd van 18 tot 32 jaar en 
zijn ook grootouders van 3 kleinkinderen en de vierde is op komst.. 
Christina is rayonmanager speciale schoonmaak in Amsterdam. 
Jan werkt in het pand ernaast en zit in  vloeren en glasbewassing. 

 
Met de vraag hoe ze in Kuinre terecht zijn gekomen vertelt Jan dat hij al vanaf 1975 met zijn ouders met 
de boot in Kuinre kwam in de vakantie. 
Nu al 3 jaar op rij met de Christina. 
Na een druk jaar werken hebben ze ook echt vakantie en doen heerlijk niets. 
Ze genieten van de rust. 
Ze vinden de Kuundersen erg fijne mensen die gastvrij, vriendelijk en belangstellend zijn. 
Dat komt natuurlijk ook door het speciale schip waar ze op varen. 
De Christina is een IJsselaakje uit 1906 waar vroeger zand mee werd vervoerd. 
De aak is 13 meter lang, 3.30 cm breed en de kruiphoogte is 2.25 meter. 
Ze zijn nog druk aan het klussen, maar het is al echt gezellig ingericht en er is al te zien hoe het gaat 
worden als het helemaal af is. 
Christina en Jan zijn dit jaar ook voor zichzelf begonnen met het bedrijf JNC diensten in Bolsward. 
Ze bieden diensten aan van vloeren leggen, tot schoonmaak, renovatie en glasbewassing. 
De renovatie van het schip zien ze dan ook met vertrouwen tegemoet. 
Dat gaat ze lukken met hun vakkennis. 
Ze blijven nog een dag en dan varen ze weer verder. Ze vinden het een prachtige route over de Tjonger 
en de Linde en komen volgend jaar weer naar Kuinre. 

 
 
 

mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl
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Brandweer Kuinre 
 
Langzaam ontwaken we uit de lockdowns, we kunnen weer oefenen met de hele groep, de vaccinaties 
maken dat mogelijk. We mogen ook weer nazitten wat erg belangrijk is voor de teamgeest en na de 
vakantie pakken we de draad weer verder op. Voor onze nieuwe brandwachten, Evert Meijer en Robert 
Jan Bouma, kan het opleidingstraject worden opgestart en zo zal ons team weer met 2 blussers worden 
versterkt. Bij een uitruk kunnen ze al mee om het brandweervak in de praktijk te leren, ze zullen dan 
herkenbaar zijn aan een groen hesje. Vorig jaar herfst is onze jubileumavond geannuleerd maar dit 
najaar zullen er 5 blussers worden bejubeld, 2 met 20 dienstjaren en 3 met 12,5 dienstjaar.  
 
Qua uitrukken was er weer van alles aan de hand, van een schaap dat vastzat in een afrastering tot een 
dodelijk ongeval op de dijk richting Blankenham. Voor de watersnood in Limburg hadden we 24/7 zes 
mensen paraat staan om onmiddellijk te vertrekken voor 3 uur rijden, 6 uur inzet en drie uur terug. Het 
volgende kwartaal zullen de houtkachels weer aangaan. Tip van de brandweer: veeg voor het 
stookseizoen uw pijp en voorkom dat losgeweekt vuil en teer uw kanaal verstopt en schoorsteenbrand 
veroorzaakt. Onze volgende oefenavond testen wij onze uitrusting hiervoor en zijn we klaar om u te 
helpen als er onverhoopt toch iets misgaat. Mocht u toch schoorsteenbrand krijgen, doe z.s.m. ramen en 
deuren open zodat rook en CO gas geen verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Neem uw huisdieren 
mee naar buiten en wacht onze komst af bij de voor- of achterdeur. In geval van een rieten dak probeer 
met uw tuinslang het riet rondom de schoorsteen nat te sproeien zodat vonken die neervallen uit uw 
schoorsteen niet uw rietdak in brand zetten. Meld dit overigens altijd aan de centralist bij 112 dat u een 
rieten dak hebt, er worden dan direct extra eenheden gealarmeerd en een tankwagen met extra water 
en een hoogwerker. 
  
Harco Bergman, brandweer Kuinre 
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Peuteropvang Tweeplus 
Vijverpark 89 
8374 KG Kuinre 
Tel: 06-30307109 

 
Openingstijden:    
maandagmorgen  08.15 - 12.15 uur 
dinsdagmorgen  08.15 - 12.15 uur   
woensdagmorgen 08.15 - 12.15 uur   
 
vrijdagmorgen   08.15 - 12.15 uur 

Vijverpark 89  8374KG Kuinre  06-22160516 

Kinderopvang KaKa is opgericht met een heldere visie: klantgerichte en flexibele opvang. Voor elk kind – 
druk of juist rustig, verlegen of juist open – hebben we evenveel aandacht.  
 
Peuteropvang Tweeplus is een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locatie en werken met Piramide. 
En sinds dit jaar met Piramide Digitaal.  
 
Deze methode is: Geschikt voor alle groepen van 0 tot 4 jaar, ongeacht de samenstelling. 

In een veilige omgeving laten spelen en leren 
Actief stimuleren van de ontwikkeling van de peuter  
Piramide digitaal geeft plezier aan peuters en medewerkers.  

 
 

We hebben het schooljaar afgesloten met een schoolreisje en juffendag. Wat fijn dat 
we zo dicht bij het mooie Kuinderbos wonen, en hier heerlijk hebben gespeeld. 
 
 
 
 
 

 
Wat een feest, na zes weken niet naar school te kunnen, maar wel heerlijk vakantie te hebben gehad, 
mochten we onze peuters weer verwelkomen, en ook een nieuw vriendinnetje.  
De klas was schoon gemaakt en de indeling veranderd, wat hebben de kinderen genoten van de eerste 
twee weken school met als thema Welkom!  
 
Wilt u zien wat wij zoal doen, kom langs op de opendag.  
  
Peuterspeelzaal Tweeplus in Kuinre is al meer dan 35 jaar een begrip in Kuinre. In de 
loop der jaren hebben er vele veranderingen plaats gevonden. Op zaterdag 4 
september organiseren we een OPEN DAG, voor iedereen die een kijkje wil nemen 
bij ons op de speelzaal. Heb je vroeger hier gezeten of gewerkt, heb je een baby of 
peuter, IEDEREEN is van harte welkom! Van 11.00 – 15.00 uur zijn wij daar aanwezig 
om u te informeren.      
                                                                     
 
Is je kind tussen de 2 en 4 jaar, dan kan peuteropvang een goede optie zijn. Je zoon of dochter is dan 
twee of vier dagdelen per week welkom op de peuterspeelzaal van Kinderopvang KaKa. De 
peuteropvang is een perfecte voorbereiding op het kleuteronderwijs. Het geeft je kind vertrouwen in deze 
spannende volgende stap. Peuterspeelzaal "Tweeplus" is gevestigd in Burg. De Ruiterschool. 
 
TOT ZIENS bij Juf Jessica en juf Elly 
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Op z’n Kuunders 
 
Foto van vroeger 
 
April 1990 
Optreden van de Volksdansgroep van Kuinre, ter gelegenheid van de opening van de sluis. 
 
Bovenste rij van links naar rechts: 
Joukje Koers, Harmke de Wit, Leidster Fetsje, Coba Koning, Wuup Meijer, Geertje de Boer, Hanneke 
Kroes, Ina van Veen en Etsje Braad. 
 
Onderste rij van links naar rechts: 
Luutje Bremer, Aaltje Boerstra, Marijke de Jong, Zwaan Versluis, Marie de Boer, Marijke Wietsma en 
Adri Woudsma.  
 
Deze foto is ingezonden door Marijke Wietsma. 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

Bijenvolk 
 
Jurgen Koster zag bij Antje Wiegmink allemaal bijen bij haar struiken rondvliegen. Toen hij dichterbij 
kwam zag hij dat er een hele tros bijen in de struik zat. Op internet gezocht en gebeld met een imker. 

Deze vertelde dat ze schuilden voor het 
slechte weer. Gelukkig wist buurman 
Gerwin dat Johan en Cobie Aalberts uit 
de Kuinderpolder ook imkers zijn. Die 
werden direct gebeld en kwamen met een 
kist om de bijen te lokken. s’ Avonds laat 
kwam Johan de kist weer ophalen en de 
zwerm zat er in. Bijen zijn erg nuttig, dit 
was een goede afloop.  
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Op z’n Kuunders 
  

Senioren vissen Kuinre. 

 

Na twee jaar was het eindelijk zover. Op zaterdag 28 augustus kon er weer een viswedstrijd voor de 

senioren worden georganiseerd .  

Deze wedstrijd wordt al vele jaren in het Vijverpark gehouden. Het juiste aantal is niet bekend, maar we 

weten dat dit al meer dan vijftig jaar wordt georganiseerd.  

Deze wedstrijd wordt gehouden voor inwoners van Kuinre of mensen die in Kuinre zijn geboren of er 

binding mee hebben. De deelname is mogelijk van 60 jaar of ouder, maar in het jaar dat men 60 wordt 

mag men voor de eerste keer meedoen. 

Het weer was deze dag af en toe wat onstuimig met soms felle buien en afgewisseld met zonnige 

perioden. De 50 deelnemers lieten zich hier echter niet door afschrikken en gelukkig bleef het tijdens de 

wedstrijd droog. 

Al hoewel het voor de meeste deelnemers niet het belangrijkste is, want er wordt natuurlijk veel 

bijgepraat, moest er natuurlijk wel gevist worden. De eerste prijs werd gewonnen door Herman Schaap, 

tweede werd Jacob de Vries en de derde prijs was voor Philippus Bakker. Er waren 24 deelnemers die 

een of meer vissen hebben gevangen en de totaal score was 763 cm vis. 

Dankzij de vrije giften en de sponsoren die ons jaarlijks bijstaan met hun bijdragen was het weer gelukt 

om voor alle deelnemers een prijsje te verzorgen. 

 

De commissie.  
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Hej’t ok leezn? 
 

Foutjen, bedankt….. 

De veurege moal hek skreevm oover ’t groote gehejm. 
Deur ’n femilielit bink er op weezn dak ’t niet bij ’t goeje ende hat. 
De boern die melk an melkfebriek Lijempf hebm leevert worn uutbetaalt bij hootel 
Ap van Ens, laater Meine Hofstee. Dus niet bij Jan Boes. 
Dit hoalt owe heugenisn noar boovm. 
Bij van Ens hek in mien jonge joarn heel veule voetbalwetsriedn in ’n tjokvole kroeg 
bekeekn, omdat bijna gien meens ’n kiekkaste hat. ’t Moojste was as er veur bejde 
voetbalploegn anhangers waarn die fanetiek tekeer goan. Echt genietn!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Lijempf doet me denkng an de tiet dak op de leegere skoele zat. We gong vaak 
naar de febriek ome graates keezekorsies te hoaln, ereg leker! 
Op skoele brocht mien vaader, die melkboer was veur de Lijempf, mij ale daagn in 
de powze ‘n flesie room, doar word ik groot en sterk van.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zooas op de footoo te zien is hangng de busn an de kare, eene veur melk, karemelk en 
gortnbrij. Per halefe of heele lieter te koop. ’s Winters ’n heele toer ome de kraann 
ontdoojt te howm. 
 
Akermanechien 
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Volkstuinperikelen 2021 

Wat een moeilijk jaar is 2021 voor de tuinders. Door de natte winter en 

daarna een koud, daarna kort warm en dan weer langdurig droog voorjaar 

kwamen veel zaden niet op en moest er vaak drie keer worden gezaaid of 

gepoot. Nu hebben we voortdurend periodes met regen en is de tuin een 

eldorado voor grote aantallen enorme naaktslakken en groeit het onkruid 

wierig. 

Toch is het, zij het wat laat, gelukt om mooie producten te telen. De 

waterliefhebbers rabarber en aardbeien deden het goed. Ook spinazie, 

venkel, augurken en courgettes konden volop worden geoogst. Wel is de 

oogst later dan anders en vooral de aardappelen moesten vroeg worden 

geoogst i.v.m.de dreiging van phytophtora en leverden daardoor minder 

op. 

Ook zat het enkele tuinders niet mee met de gezondheid en dat heeft dan direct gevolgen voor de staat 

van de tuin. Helaas leidde dat ook tot enkele opzeggingen. 

We hopen en verwachten dat 2022 een wat gematigder en normaler jaar zal zijn. 

 

Als er, ondanks het wat sombere eerste deel van dit artikel, nog liefhebbers zijn die een plekje op de 

volkstuin willen: In 2022 zijn er mogelijkheden voor. Aanmelden kan bij onze secretaris via 

hjasnelder@gmail.com of telefonisch via nr. 06-53144868. Voor slechts  

€ 8,--/are krijg je goede, vruchtbare grond, ervaren medetuinders die je van goede raad voorzien en 1 

Algemene Ledenvergadering met bal na (gehaktbal).Ook kan gratis worden gebruikgemaakt van de 

machines van de vereniging om de wat zware kleigrond geschikt te maken voor zaaien, poten en 

beplanten. Het kost wat tijd maar de beloning is groot, gezond en lekker. 

Herman Snelder 

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

 
 

Gezocht collectanten. 

Van 4 t/m 9 oktober is de week van de Dierenbescherming. Wie wil er in Kuinre 

een route voor de jaarlijkse collecte lopen.  

Opgave en verdere informatie bij Anneloes van Emst: 06-15513782 of per mail 

anneloesvanemst@gmail.com. 

 
 
 

 

mailto:hjasnelder@gmail.com
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V.V. Kuinre   Nieuws VV Kuinre 

 
 
 
 
 

Oproep kantinemedewerker 
V.V. Kuinre is met ingang van aankomend seizoen op zoek naar een kantinemedewerker. Coby Bos 
stopt met haar werkzaamheden als kantinemedewerkster. Coby Bedankt!  
 
Coby laat een lege ruimte achter zich waardoor wij opzoek zijn naar een nieuwe kantinemedewerk(st)er 
voor op de zondag. De tijden zullen afhankelijk zijn van het speelschema van het eerste, tweede en 
derde elftal. Vergoedingen voor de werkzaamheden zijn in overleg mogelijk. Bij interesse kun je contact 
opnemen met Rick Boerstra (tel. 06 11 85 31 43) 
 
Sponsoring V.V. Kuinre 
Met trots kunnen wij vermelden dat er afgelopen periode heel veel nieuwe sponsors zich hebben 
aangemeld om V.V. Kuinre te sponsoren middels een reclamebord langs het hoofdveld. Vele van deze 
borden hangen al en een aantal zullen nog geproduceerd worden. Wilt u nou ook sponsor worden van 
V.V. Kuinre? Neem dan contact op met Patrick Paulusma (tel 06 37 46 84 72) en vraag naar de 
mogelijkheden.  
 
Start competitie 
Inmiddels zijn alle teams van V.V. Kuinre begonnen met het seizoen 2021/2022. Wij zijn enorm trots op 
onze leden dat ze lid van V.V. Kuinre zijn gebleven/geworden na een lange periode zonder officiële 
wedstrijden. Wij wensen alle jeugd-, dames- en herenteams heel veel plezier dit seizoen en hopen op 
een sportief en succesvol seizoen! 
 
Lid worden? 
Wilt u nu ook lid worden van V.V. Kuinre? Dat kan door je op te geven via de onderstaande 
contactgegevens. Wilt u (of uw kind) een keer meetrainen? Dat is in overleg uiteraard mogelijk, zoek 
daardoor contact via de onderstaande gegevens. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Website: www.vvkuinre.nl 
Email: vvkuinre@hotmail.com  
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Werk in uitvoering.  
 
 
 
 

In deze dorpskrant nemen we een kijkje in de techniek. We 

staan er nooit zo bij stil, maar alles wat we tegenkomen in ons 

dagelijks leven heeft te maken met techniek. Hoe simpel 

dingen ook lijken er gaat vaak veel kennis en kunde aan vooraf 

voordat het product bij ons in gebruik is. 

Deze keer is “Werk in uitvoering” bij Hans en Ella van der Tol, 

van het gelijknamige bedrijf Van der Tol constructie. 

Hans, Ella en hun dochter Tamara (16) wonen in de H. de 

Cranestraat. Hans is in 2006 zijn constructiebedrijf in staal 

begonnen. Hij heeft een werkplaats op het industrieterrein in Kuinre. Hans maakt alles wat met staal te 

maken heeft. Wat hij maakt is heel divers, onder andere, meubels, plantenbakken, hekwerk, machines 

en onderdelen en montage van machines. Ella maakt ook deel uit van de onderneming, zij ondersteunt 

Hans in de administratie. Daarnaast werkt Ella ongeveer twee keer per week  in de horeca.  

Hans werkt veel in het buitenland om machines te 

monteren in fabrieken. De klant maakt het product en 

Hans monteert het in de fabriek. Onder supervisie van 

Hans werkt hij samen met lokale mensen om in een 

fabriek de machine klaar te maken voor productie. Er 

komt veel technische kennis en ervaring aan te pas om 

een machine correct te monteren en af te stellen. 

Tijdens het productieproces in de fabriek moet het 

proces arbeidtechnisch probleemloos, efficiënt en veilig 

verlopen.  

Monteren van machines doet Hans veel in 

patatfabrieken. Het gaat dan om een aardappelontvangst machine die onder supervisie van Hans 

gemonteerd moet worden in de fabriek. Zodat de aardappels bij aankomst probleemloos en gaaf kunnen 

worden verwerkt tot een product, geschikt voor consumptie. Meestal duurt zo’n klus 1 tot 4 weken en 

dan is Hans van huis. Er zijn klussen die langer duren, soms een half jaar, en dan komt Hans 

tussendoor naar huis. Hans werkt over de hele wereld onder andere in Duitsland, Polen, Roemenië, 

Egypte, Zuid- Afrika en nog veel meer landen.  

Binnenkort gaat Hans naar Hongarije om 

een productielijn voor een fietsenfabriek te 

monteren. Deze machine is een lopende 

band waarop de fiets onderdelen worden 

geplaatst. Waaraan de fietsenmakers aan de 

fiets kunnen werken en deze aan het einde 

van dit proces compleet van de band komt.  

Van aardappels tot fietsen, van Kuinre tot 

Afrika en alles wat daar tussen zit; Hans van 

der Tol “smeed het ijzer als het heet is”. De 

activiteiten van Hans zijn te volgen via 

Facebook.  
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Kuinre oud en nieuw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Foto 2 
 
Foto 1 
 
Op de bovenstaande foto’s heb ik geen reactie gehad, maar mijn idee is: 
Foto 1 is op het Noorden rond 1900. 
Foto 2 is waarschijnlijk schuin tegenover de Nederlandse Hervormde kerk nabij de Linde. 
 
Hieronder heb ik 2 foto’s die ongeveer vanuit hetzelfde punt zijn genomen. 
 

 
 
 
 
 
 
Deze foto uit de 50-er jaren  
Op het Zuiden, met op de achtergrond de zee. 
(collectie Karst Mulder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto is van 1995 waar nu het Sasplein is, 
met op de achtergrond het Kuinderbos en de 
voetbalvelden. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:geakuinre@gmail.com
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Vrouwen van Kuinre   
  

 

 

Eindelijk… wij gaan onze activiteiten bijna weer opstarten! 
Op dinsdag 7 september a.s. staat de jaarlijkse fietstocht gepland; 
dit jaar fietsen we richting Friesland. Mocht het slecht weer zijn,  
dan wordt de fietstocht een week verschoven naar dinsdag  
14 september a.s. Start fietstocht is om 9.00 uur vanaf 
het Sasplein. 

 
Op donderdag 16 september a.s. staat om 20.00 uur de  
jaarvergadering gepland. Na het officiële gedeelte gaan we gezellig  
bijpraten en zullen er een paar spelletjes bingo worden gespeeld.  
Het is mogelijk dat ook de jaarvergadering met een week wordt  
verschoven i.v.m. de 1,5 meter maatregelen; hierover ontvangen  
de leden nog nader bericht.  
 

Het bestuur 

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

Familieberichten   

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

Graag willen wij iedereen via deze weg heel erg bedanken voor alle lieve kaartjes, appjes, fruitmanden, 

attenties, noem maar op, tijdens onze ziekenhuisopname en bij thuiskomst! Het was overweldigend! 

Groeten Leon Havelaar & Jarno van der Linde 

******************************************************************************************************************** 
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 
Bestuur: Annemiek Rijpkema (voorzitter), Madelon Kloosterman 

(penningmeester), Lillian van Dongen (secretaris), Kay Oosterkamp, 

Shari Braad, Afien Wijnands, Hester Pasman, Esther Bos-Wietsma 

en Mariët Elzinga 

Jeugdbestuur:, Danique Havelaar, Yildou Bos, Tigo Wijnands, Yuri 

Braad en Daan Thien 

We mogen weer los!   

Meteen maar beginnen met het goede nieuws, vanaf dit schooljaar zijn we 

weer elke vrijdagavond geopend! We beginnen elke vrijdag avond om 19.30 

en je kan feesten tot 22.00 uur! 

Sommigen avonden zijn er leuke activiteiten (daarover later meer, houdt onze Facebookpagina en 

Instagram goed in de gaten      ) en andere avonden kan er lekker gechillt worden. Alle kinderen vanaf 

groep 6 (of als je al eerder 10 bent) zijn welkom. Op school zijn er briefjes uitgedeeld om lid te worden, 

wat houden deze briefjes in: 

- Als je lid bent van het jeugdhonk heb je elke vrijdag avond gratis toegang! 

- Ook bij grotere activiteiten kan je soms voor niets, soms voor een klein bedrag deelnemen. 

- Het kost 15 Euro in het jaar, van dit geld proberen we extra leuke dingen te organiseren! 

Voor de zomervakantie hebben we samen met de IJsclub Kuinre een 

dobbelrit op het droge georganiseerd, een beste groep kinderen ging op 

fietsen, steppen en skelters de hele Kuunder door! Wellicht heeft u ze wel 

gezien: rode hoofdjes, verwoed getrap op de trappers, en zoekende naar 

het volgende punt, zelfs een enthousiaste vader fietste vrolijk mee! Het 

enthousiasme was aanstekelijk en de wens om dit nog een keer te doen 

groot. Wordt dan ook vervolgd...  

De grote winnaar van de dag was Tessa van der Veen, zij kreeg dan ook 

een mooi zomerpakketje! Nogmaals gefeliciteerd!  

Ook zijn we het bos weer in geweest! Jeetje wat zijn jullie fan van levend stratego! Ondanks de hitte 

werd er wat afgerend en veroverd. Flinke winst voor team blauw, zij gingen er 2x met de vlag vandoor. 

En gelukkig traktatie van een ijsje, dat was hard nodig met het 

warme weer! Daarna een foto op de burcht, zoals ieder jaar. 

Flink schreeuwen en gek doen, hebben jullie ons gehoord?  

Op de laatste vrijdag voor de zomer hebben we zoals 

gewoonlijk slotfeest gehad. Met cocktails, verkleden als 

palmbomen, ballonnen trappen, limbo dansen en stoelendans 

was het dan ook een doldwaze avond, en wat was het heerlijk 

om iedereen weer te zien! 

Vanaf 3 september zijn we weer open en vieren we een 

muziekbingo! Oh en 4 september hebben we een zomerse Fun Fair georganiseerd voor de kleinsten! De 

kids van groep 1-5 kunnen hun lol op! Eindelijk ook eens een keer naar het jeugdhonk! Ook hebben voor 

alle schooljeugd een woordzoeker gemaakt, het goede antwoord kan je voor 15 oktober onder 

vermelding van je naam en telefoonnummer door de brievenbus van het jeugdhonk, of via de mail naar: 

hetjeugdhonkkuinre@hotmail.com. Succes! 

mailto:hetjeugdhonkkuinre@hotmail.com
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j e u g d h o n k v ij d a n s w c 

i l a v s s h s u r z j e u g d h 

p a d r t n a p i ij e s a m e n i 

p m r ij r a p e n d r h a v e n l 

i p i w a c p e r a f u n r t k l 

e i n i t k y l e g f ij n i b i e 

o o k l e s n o e p j e s e l n n 

v n e l g l w e l k o m z n o d b 

o t n i o o b a r a d a i d e e e 

e v t g j t u l a c h l n e m r s 

t g l e I f e e s t e n g n e e t 

b a e r e e r w e i c o l a n n u 

a m u z i e k k l e t s e n e r u 

l e l o l s z g e z e l l i g ij r 

n n b a l t s p e l l e t j e s ! 

 

Jeugdhonk Bloemen Fun  Vrienden Snack Tv  Spelletjes 

Haven Kuinre  Stratego Bal Dans Cola Samen 

Kletsen Lach Jippie  Kinderen Speel Drinken Muziek 

Gezellig Zing Voetbal Feesten vrijwilliger Bar Actie 

Chillen Bestuur Ook Ijzer Lol Slotfeest Welkom 

Jeugd  Gamen Vrijdag Happy Snoepjes Lampion  

 

Oh en broers, zussen, ouders, buurmannen, buurvrouwen, dorpsgenoten, ooms en tantes of wie je ook 

maar kent.. We zoeken eigenlijk nog mensen die af en toe voor ons op vrijdag achter de bar willen 

helpen! Bedoeling is dat je de sleutel en kas bij Shari ophaalt en om 19.15 het jeugdhonk opent, 

versnaperingen en drankjes klaarzetten en vervolgens sta je samen 

met een andere ouder + jeugdbestuurslid in het Jeugdhonk. Tijdens 

de avond heb je verantwoordelijkheid over de kinderen en de 

verkoop, uiterlijk 22.00 sluit je het Jeugdhonk weer af. Laat het ons 

weten wanneer je dit wel wil. Helaas lukt het ons niet zonder 

vrijwilligers, bij geen/weinig opgave betekent het jammer genoeg dat 

we niet alle vrijdagen meer open zijn.. Tot ziens,  

Bestuur Jeugdhonk Kuinre 
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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 4 
Eerder gedeeltelijk geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 15/3 (september 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Personeel Zuivelfabriek de man met stropdas is niet de directeur (droeg wel hoge boord met strik). 
 
Wie weet wie hierop staan? Reactie mag naar Linda Polderman 
 
Naschrift 
Van de herinneringen van dhr. Wolthers aan zijn grootvader is al iets vermeld in de noten bij het artikel in 
’t Kuunders Kwartiertje 2019/4. 
 
Wij laten dhr. Wolthers nog eens aan het woord: 
“Mijn grootvader was van 1930. Toen hij 73 was [1933] ging ik hem pas bewust meemaken, besef ik 
achteraf. 
Het was een hele voortvarende man, op zijn tachtigste nog achter de kruiwagen, met een groot gevoel 
voor humor, goed van vertrouwen, wat betreft het zaken doen misschien wel te goed van vertrouwen. 
Ik heb heel wat met hem geschaakt en het schaakspel heb ik geërfd met de schaakstukken nog steeds 
in hetzelfde sigarenkistje. 
Door omstandigheden was hij gedwongen om lang te blijven doorwerken, denk ik: Russische papieren1, 
borg staan voor anderen en trammelant op de fabriek.” 
1 Russische spoorwegaandelen, na de revolutie van 1917 niets meer waard. 
 
Gedurende drie perioden verbleef dhr. Treurniet in Kuinre: 
ca. 1889-1904; 1905-1914; 1930-1936; tussentijds in Zeist, later Amsterdam en naderhand weer in 
Amsterdam. 
Het huis aan de H. de Cranestraat 57 heeft in ieder geval betrekking op deze laatste periode in Kuinre, 
dus de jaren 1930-1936, getuige de jeugdherinneringen van zijn kleinzoon. 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Directeurswoning H. de Cranestraat 57 te Kuinre. 
Het pand is een gemeentelijk monument (IJSH 063) en past gezien de bouwstijl in de tijd rond 1890, dat 
is tevens de bouwperiode 1888-1889 van de zuivelfabriek. 
Dhr. Kamman (Sil 15/2, p. 52) vermeldt: “Later hebben ze een groot herenhuis aangekocht van de 
familie Van der Veer, nu bewoond door de familie Weijs.” 
Een jaartal wordt helaas niet genoemd, ook wie ‘ze‘ zijn blijft in het onzekere. 
Voor dhr. Wolthers is niet duidelijk hoe de aankoop van dit pand is verlopen: 
“Er staat me iets van bij dat in de jaren 60-70 het huis bewoond was door de bakkersfamilie Van der 
Veer, dus misschien door die familie aangekocht van de zuivelfabriek.”2  
2    In 1960 is de Zuivelfabriek gesloten (zie Sil 15/2, p. 53 noot 10). 
 
Een paar mogelijkheden: 
- Directeur Treurniet heeft eerst in een ander huis gewoond en later pand nr. 57 aangekocht, mede 
vanwege de ligging tegenover de fabriek. 
- De woning is al eerder, kort na 1890, door de directeur aangekocht of hij heeft zelfs deze laten 
bouwen. 
 
Dan nog iets over het pand zelf: twee bouwlagen, met plat dak. 
Volgens de huidige bewoner, dhr. Weijs, wijst veel erop dat er naderhand een rechtopgaande verdieping 
is opgezet, gezien de uitvoering van deuren en ramen. Dat hoeft echter niet het geval te zijn, want een 
bovenverdieping werd vaak eenvoudiger uitgevoerd dan de woonlaag op de begane grond. Bovendien 
wijst de bouwaard er meer op dat er oorspronkelijk twee recht opgetrokken woonlagen waren met 
bovenop een – vrij laag – dak. 
Misschien biedt uitkomst het fotoboekje Groeten uit Kuinre, samengesteld door Karst en Femmy Mulder, 
Zwolle 1984. 
p. 65: Gezicht op Kuinre vanaf de watertoren, 1941; pand nr. 57 met plat dak. 
p. 53: Pension Knol; naast pand nr. 57 [?] 
p. 52: Op pand nr. 57 [?] is een laag pannendak zichtbaar. 
Al met al zijn er nog vele vraagtekens, vandaar onderstaande oproep. 
Vraag 15/3-1: Wie weet nog iets van de bewoningsgeschiedenis van het pand H. de Cranestraat 57? 
Vraag 15/3-2: Wie heeft nog oude foto’s en kan iets meer zeggen over de dakconstructie van het pand? 
 
Op de volgende pagina een personeelsfoto uit 1919, in bezit van mw. J. Harsevoort-Molenberg te 
Kuinre; haar vader staat op die foto, rij 2 nr. 5. 
Let op: rijen van voor naar achter en in de rij van links naar rechts. 
Veel namen komen voor zowel op de personeelslijst als op de foto. 
Helaas zijn op de personeelslijst uit 1914 niet alle namen goed leesbaar. 
Zoveel mogelijk zijn gegevens vermeld die zijn verkregen via genoemde website en via de cd-rom met 
Indices Overlijdens Overijssel 1811-1932 van het HCO te Zwolle. Wie kan ons verder helpen? 
Reacties graag aan Linda Polderman. 
 
Dankbrief van het Personeel van de Zuivelfabriek te Kuinre 24 februari 1914. 
 
Ondertekenaars:         Plaats op de foto 
01. K. Oost  Klaas   15.06.1867-11.07.1947         3/5 
02. E. Hekel  bijschrift foto: E. Ekel         3/4 
03. K. Kok              2/2 
04. S. de Lange             4/6 
05. IJ. Oosten  IJssebrand  † 1928?  
06. N. Kamman [?]  
07. J. Buisman  Jan   23.11.1865 - 22.04.1950  
08. A. Oosterkamp Albert   03.11.1875 - 06.05.1961      3/1 
09. J. Outjes  Jansen 06.02.1896 -1 7.07.1970      5/3 
10. H. Outjes  Hendrik  30.08.1893 - 13.02.1978         4/4 
11. J. ter Heide  Jan (op foto ook W. ter Heide 5/4)           4/5 
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12. H. Buisman              5/2 of 4/1 
13. A. Oost  (op foto ook H. Oost 1/3 en Y. Oost 2/3)      2/4 
14. J. Pals  
15. J. Molenberg  Jan (op foto ook Jaap 4/3 en Doeke 3/3)      1/2 
16. H.J. Kooi  
17. B. Lageweg  
18. H. Doedel  Hermanus 13.02.1864 - 03.07.1926 
19. H. Wiegmink   Harman  17.11.1871 - 05.07.1943 (op foto D. Wiegmink 5/5)  
20. T. de Vries  
21. Klaas Buisman             5/2 of 4/1 
22. C. van der Veer  
23. J. Oosting  Jan   13.02.1882 - 11.12.1956 
24. G. Wagter 
25. N. Muurlink-Wagter  
26. A. van der Veer Albert   23.05.1886 - 05.11.1936 
 
 
Personeelsfoto Zuivelfabriek te Kuinre 1919. 
 

 
 
Van voor naar achter en van links naar rechts: 
Voorste rij: Onbekend, Jan Molenberg, H. Oost. 
Tweede rij: Kn. v.d. Veen, K. Kok, Y. Oost, A. Oost, W. Molenberg. 
Derde rij: Albert Oosterkamp, Gerrit Jan v.d. Molen, Doeke Molenberg, E. Ekel, Kl. Oost, assistent-
directeur Vlas. 
Vierde rij: H. Buisman, J. Oosting, Jac. (Jaap) Molenberg, H. Outjes, Jan ter Heide, S. de Lange, 
Jochem Oost. 
Achterste rij: Bene Ram, H. Buisman, J. Outjes, W. ter Heide, D. Wiegmink.  
 
Op de Personeelslijst staat echter E. Hekel en verder IJ. Oosten. (voornaam gespeld als IJssebrand). 
Veel familienamen komen twee of driemaal voor; de Molenbergs zelfs viermaal.  
De zuivelfabriek was een grote werkgever! 
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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: 
4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december. Kerstviering 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        Pastoraal werker 
Fam. Joh. Poepjes      De heer Guus Doorn 
H. de Cranestraat 80d, 8374 KR KUINRE   Burgemeester Kuiperslaan 124 
0527-231061 of      8375 BP  Oldemarkt 
06-53116225 of 06-23815669    06-14587457 
 
 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van Protestantse Kerk Nederland. Voor actuele informatie zie 
onze website https://kuinre.protestantsekerk.net 
Elke zondag is de eredienst te volgen via livestreaming. Zoek op Youtube naar beamerteam Kuinre. 
Ook is de link rechtstreeks te vinden via onze website onder het kopje kerkdiensten. 
 
Kerkdiensten 
 5 september De heer G. Doorn Startzondag 10.00 uur 
12 september Mevr. H. Kramer-de Jong  10.00 uur 
19 september Bijzondere dienst  10.00 uur 
26 september Mevr. J. Lalkens  10.00 uur 
 
 3 oktober ds. G. Keijzer Viering Heilig Avondmaal 10.00 uur 
 10 oktober ds. E. van Halsema  10.00 uur 
 17 oktober de heer Sj. Bakker  10.00 uur 
 24 oktober ds. D.J. Lagerweij Doopdienst 10.00 uur 
 31 oktober ds. F. Westermann  10.00 uur 
 
 7 november ds. K. van der Kamp  10.00 uur 
14 november ds. H.J.H. Pap  10.00 uur 
21 november mevr. C. Mulder Laatste zondag kerkelijk jaar 10.00 uur 
28 november de heer Sj. Bakker 1e advent 10.00 uur 
 
 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
https://kuinre.protestantsekerk.net/


 
 37 

 

 

 

 



 
 38 

 

5 september, startzondag 
De startzondag wordt dit jaar gehouden op zondag 5 september en niet zoals eerder aangekondigd op 
zondag 19 september. Het thema waar we het kerkelijk seizoen mee gaan starten is ‘Van U is de 
toekomst’.   
Wat verwachten we van de toekomst? Er is alle reden tot zorg. We komen uit een grote (corona) crisis of 
zitten er nog middenin. Er is verdeeldheid in de samenleving, de democratie staat onder spanning. Er is 
een vluchtelingencrisis en de grote olifant in de kamer, is het klimaat. Daarnaast is er de persoonlijke 
zorg in levens van mensen, vaak ook in samenhang met de ontwikkelingen in de wereld. 
Deze startzondag zal anders zijn dan we gewend zijn.  
Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. U neemt deze mee naar uw zitplaats. Om 9.55 uur begint de 
dienst, de kinderen gaan direct naar hun eigen ruimte en komen later in de dienst naar de kerkzaal. 
Tussen 11.00 - 11.15 uur gaan we met z’n allen naar buiten en kunt u in groepjes langs afbeeldingen 
wandelen om met elkaar in gesprek te gaan. 
Om 11.45 uur staat er soep met stokbrood klaar in de kerktuin of eventueel binnen. Om 12.30 uur wordt 
deze ochtend afgesloten en is het kerkelijk seizoen geopend. 
 
19 september, bijzondere dienst 
Op zondag 19 september is er een bijzondere dienst. In deze dienst wordt medewerking verleend door  
Lianne en Martijn uit ’s Heerenbroek. Verdere invulling is momenteel nog niet bekend, we zijn bezig met 
de voorbereiding van deze dienst. 
 
Open monumentendag 11 september 
Ook open monumentendag gaat dit jaar door! Wij zijn verheugd dat ook dit weer mogelijk is. Het landelijk 
thema is: Mijn monument is jouw monument. Vrije vertaling van “mi casa es su casa” (mijn huis is jouw 
huis). 
Nienke Smale komt een workshop geven hoe ze mooie stenen maakt. Ze heeft een facebookpagina 
Steengoed. Ze bewerkt stenen met mooie tekeningen/teksten en legt ze ergens neer zodat ze weer 
verder verspreidt gaan worden, zo hoopt ze op een glimlach in deze bijzondere tijd die (hopelijk bijna) 
achter ons ligt. In de kerkzaal is een expositie  creatieve werken gemaakt door Cobie Siewerts uit 
Kuinre. 
De Kuunderse Punter ligt in de Linde, de schippers nemen u graag mee voor een vaartochtje. De 
Historische Vereniging IJsselham is uiteraard ook weer aanwezig.  Verdere invulling is nog niet helemaal 
rond op moment van dit schrijven, maar het beloofd weer een mooie dag te worden.  
Ook zijn de kerken open in Blankenham en Scherpenzeel. 
Met het landelijke thema hebben we door het dorp alle gemeentelijke- en rijksmonumenten in kaart 
gebracht. Er is een puzzeltocht gemaakt zodat u langs al deze monumenten kunt wandelen. De 
informatie is tijdens monumentendag op te halen in de kerk. Open monumentendag is van 10.00-16.30 
uur. Houdt onze website in de gaten met de laatste informatie. In verband met de activiteiten deze dag 
zal het stukje Henric de Cranestraat bij de kerk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. 
We hopen u te ontmoeten. 
 
21 november, laatste zondag kerkelijk jaar 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag Voleinding' genoemd. Deze laatste 
zondag van het kerkelijk jaar valt één week voor het begin van Advent op de laatste of één na 
laatste zondag van november. 
Het is een traditie van onze kerk om op deze laatste zondag allen te gedenken die in het afgelopen 
jaar gestorven zijn. 
Tijdens deze gedachtenisdienst worden er door familieleden kaarsen aangestoken voor hen die niet 
meer in ons midden zijn. Voor alle overige gemeenteleden is er ook gelegenheid om een kaars aan 
te steken. Tijdens de eredienst, waarin voorgaat Clara Mulder, is er een moment waar we de 
mensen gedenken. 
Onze ervaring heeft geleerd, dat dit voor velen een waardevol moment is. Achter het noemen van 
de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen.  
Voor elk van hen wordt ook een gedachteniskaars aangestoken. U bent van harte uitgenodigd om 
deze dienst mee te vieren. 
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Oud krantenartikel van zolder…… 
 

Ergens eind jaren ’60 was het goed gesteld met de sportiviteit in de Kuunder! Wellicht behoort u ook tot 

de actievelingen! 

 

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

KU11 
 
In haar meer dan honderdjarig bestaan heeft de KU11 heus wel eens door 
woelige wateren gevaren. Sterker nog, daar is de laatste Kuunderse 
zeepunter in 1912 door Huisman op Ronduite voor gebouwd. Het harde 
vissersbestaan op de Zuiderzee. Toch is het afgelopen jaren niet in de koude 
kleren gaan zitten. Nauwelijks gasten aan boord kunnen verwelkomen door de 
maatregelen rondom Covid-19. De bemanning van dit varend monument wil 
niets liever dan u te laten ervaren hoe bijzonder de KU11 is. En met de 
huidige stand van zaken kan dat met leden uit 1 gezin. U bent dus welkom en 
kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06-23688813. De KU11 ligt 
momenteel in Kuinre maar zal binnenkort weer aanmeren op haar vertrouwde 
plek nabij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. 
Ook kunt u de KU11 komen bekijken tijdens de nationale monumentendag. 
Dan ligt de oude dame nabij de Hervormde Kerk in Kuinre. 
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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: Foekje Mulder 
 
De oplossing was: Nick en Simon 
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