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- Geen gevaar meer op het dak voor paard Sinterklaas 

- Jammer dat schooltijd alleen maar achteraf de leukste tijd van 
je leven is 

- Slotakkoord voor drumband  
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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 
december, januari en februari. Lever uw kopij uiterlijk 15 februari 2022 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 
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Van de redactie…. 
 

We naderen alweer het einde van het jaar. Voor de meesten van ons was het een vreemd jaar met 
mogelijk- onmogelijkheden. Wat kan wel en niet. Alles organiseren en plannen met altijd wel die slag om 
de arm want niemand die precies wist hoe de coronamaatregelen zullen uitvallen. Gelukkig konden na 
de zomer de verenigingen, clubs, scholen  ed. de draad weer enigszins normaal oppakken. Het is fijn te 
ervaren dat met veel energie, animo en inzet de trein weer in beweging is gekomen. Inmiddels is er weer 
op de rem getrapt en gaan we verder met een pas op plaats.   
 
Zoals we merken is men volop met de weg bezig, de N351 en de Sleep. Dit geeft de nodige 
ongemakken en extra kilometers omrijden. Het is nu even door de zure appel heen bijten en hopen dat 
we een veilige en mooie weg krijgen. Zodat Kuinre  niet alleen goed bereikbaar wordt maar zeker ook 
een aantrekkelijk aanblik krijgt. Dat als men over de weg rijdt kan zien wat een prachtig dorp we hebben. 
Zeker vanaf de kant van de Sleep; door de verscheidenheid in tuin, schuurtjes en hekwerken is het een 
uniek aanzicht.  
 
Inmiddels zijn er allerlei activiteiten door gegaan. We zien gelukkig dat in het dorpshuis de deuren weer 
geopend zijn. Niet alleen voor vergadering, cursus, sport ed. maar ook heel fijn dat de aanschuifavond 
weer van start is gegaan. Het is een succes. Samen genieten van de maaltijd is meer dan eten alleen.   
De asbestinzamelactie van de gemeente en Plaatselijk Belang Kuinre is ook goed verlopen.  
Het heeft een volle container asbest opgeleverd. Opgeruimd staat netjes! 
 
De Sint Maarten optocht was weer gezellig, kinderen die aanbellen, luidkeels zingend voor de deur met 
kunstwerken van lampionnen. Zo blij met de traktatie die ze in de tas mochten stoppen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor het grote kinderfeest. Wat zijn we blij dat Sinterklaas en Pieten weer enthousiast zijn 
onthaald in Kuinre. Het was prachtig weer zaterdag 13 november om Sint en de Pieten warm te 
verwelkomen.  
 
Door de coronapandemie zijn dingen 
die  normaal zo vanzelfsprekend 
waren, in een ander daglicht komen 
te staan. We weten het misschien wel 
meer te waarderen. 
De gewone, kleine dagelijkse dingen 
die zo veel kunnen betekenen. 
We zullen zien wat er de komende 
periode allemaal mogelijk is. Laten 
we samen er het beste van maken. 
 
We wensen u fijne feestdagen toe en 
vooral veel leesplezier. 
 
 
 
Wegwerkzaamheden aan de sleep. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 
  
  
December:  
11-12-2021 Kap je eigen kerstboom, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
11-12-2021 Visverkoop t.o. Centerrr t.b.v. ijsclub vanaf 10.30 uur 
22-12-2021 St. Ouderen Kuinre Blankenham: kerst met broodtafel 
31-12-2021 Carbid schieten bij jeugdhonk (onder voorbehoud) 
  
  
  
  
Januari:  
07-01-2022 St. Ouderen Kuinre Blankenham: nieuwjaarsreceptie 
  
  
  
  
  
  
  
Februari:  
18-02-2022 St. Ouderen Kuinre Blankenham: stamppot eten 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
 
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    
   
 
Beste bewoners van Kuinre, 

Algemeen: 
Het is alweer herfst en een nieuw Kuunders Kwartiertje. Eindelijk heeft het Plaatselijk Belang een 
ledenvergadering kunnen houden. De bijeenkomst was nog maar net op het nippertje…….want weer 
nieuwe coronamaatregelen. Altijd weer afwachten welke effecten deze kunnen hebben op ons als 
bewoners, maar ook m.b.t. bijeenkomsten, vergaderingen en nog meer en ander soort evenementen. 
Maar gelukkig zijn we dan toch nog bij elkaar geweest met de ledenvergadering afgelopen 4 
november. Het verslag kunt u terugvinden in dit Kuunders Kwartiertje. Om niet in herhaling te vervallen, 
zullen we u in dit bericht niet verder informeren omtrent de stand van zaken van de projecten. U kunt 
zich natuurlijk, mocht u nog geen lid zijn en dit toch willen worden, als lid opgeven bij het secretariaat 
van het Plaatselijk Belang (plaatselijkbelang@kuinre.nl). Wij heten u van harte welkom. 

Nieuwe bestuursleden PBK: 
Het bestuur wordt uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden: Liane van der Werf, Tineke Poppe & 
Renate Pit - du Pont. Allen zijn geaccepteerd door de leden en intussen geïnstalleerd. Gelukkig zijn er 
altijd weer bewoners die zich in willen zetten voor de belangen van ons allemaal. Mochten er onder u 
nog anderen zijn die erover denken lid te worden, u bent van harte welkom om een vergadering mee te 
maken en nadere informatie te ontvangen. We kunnen het niet vaak genoeg vragen…… 

MOR melding: 
Tijdens de ledenvergadering is er melding gemaakt over de bestrating langs de Linde. Deze is ver onder 
de maat. Als tip werd gegeven dat hier een “MOR melding” van gemaakt kon worden op de website van 
de gemeente Steenwijkerland. Dit begrip is nog niet bij iedereen bekend bleek toen. Ter verduidelijking: 
een MOR melding kan door iedere bewoner binnen de gemeente gemaakt worden. Het betreft 
meldingen m.b.t. de openbare ruimte, bijvoorbeeld bestrating die er slecht bij ligt, verlichting die 
uitgevallen is en zo zijn er nog meer voorbeelden. Degene die de melding gemaakt heeft krijgt dat 
bericht van de gemeente over de voortgang. 

Asbest verwijderen 
Zaterdag 6 november heeft de gemeente Steenwijkerland samen met Plaatselijk Belang Kuinre een 
asbest inzamelactie gehouden. Er kon die dag gratis asbest ingeleverd worden wat afkomstig was van 
particuliere daken van maximaal 35m2. Er is door 16 mensen deelgenomen aan deze actie, waarmee 
wij hartstikke tevreden zijn. Al met al een geslaagde actie. 
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    

 

Komende maanden: 

De herfstfestiviteiten zijn al aangevangen: 
- de Elfde van de elfde hebben de kinderen alweer enthousiast hun liedjes ten gehore gebracht wat      
waarschijnlijk veel snoepgoed ten gevolge had.  
- Sinterklaas heeft ook dit jaar als altijd zijn opwachting in Kuinre alweer gemaakt. De man blijft ondanks alle 
perikelen die zijn verjaardag tegenwoordig teweeg brengt, Kuinre gelukkig gewoon bezoeken. 5 december 
wordt zijn verjaardag ook dit jaar weer echt gevierd. Veel plezier u allen. U heeft nog maar een paar weken de 
tijd om te zorgen dat u met Sinterklaas mee kan gaan richting Spanje…….. om het weer hoeft u het niet 
laten…..! 
  
En dan gaan we al gauw richting kerst en oud/nieuw.  
2021 is al met al een bijzonder jaar geweest, vooral mede door de corona. Hopelijk zult u de feestdagen 
ondanks alle beperkingen op een prettige wijze doorbrengen. Het bestuur van Plaatselijk Belang blijft ook in het 
nieuwe jaar haar best doen om de wensen van de bewoners te realiseren. Maar juist door de beperkingen gaat 
dan niet altijd even gemakkelijk. Graag uw begrip daarvoor. Wij hopen dat wij de tijdens de ledenvergadering 
gemaakte belofte om het Dorpsplan in de wijkgroepen te bespreken, waar kunnen maken. Een eenmalige 
bespreking lijkt ons te beperkt; het moet ook een gevolg kunnen krijgen. En dat is dan weer afhankelijk van de 
maatregelen die afgekondigd blijven worden. Wij houden u op de hoogte. 
 
Rest ons u:  

  

GOEDE FEESTDAGEN TE WENSEN, EEN FIJNE KERST EN 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

  
 Met hartelijke groet en tot in 2022. 
   
Het bestuur Plaatselijk Belang Kuinre. 

 
Verslag van de najaarsvergadering op 4 november 2021 

  

1. Opening. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
In de agenda stond dat de wijkagent en de wijkcoördinator aanwezig zouden zijn tijdens de vergadering. De 
wijkagent was verhinderd en de wijkcoördinator is per 1 november gestopt met zijn functie. Hopelijk bij de  
volgende ledenvergadering een kennismaking. 
Namens het Plaatselijk Belang zijn aanwezig: Anneke Turkstra (voorzitter), Jan de Boer (penningmeester),         
Coen van den Hengel, Katy Sonke, Rolf van de Weerdhof, Harrie Bakker, Casper Pouwels,  
Renate Pit – Du Pont en Liane van der Werf (secretariaat). 
 
2. Twee minuten stilte. 
Gedurende 2 minuten stilte denken we aan de dorpsgenoten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
3. Verslag van de vorige ledenvergadering 
Een samenvatting van het verslag wordt voorgelezen; een uitgebreid verslag heeft in het  
Kuunders Kwartiertje van 2019 gestaan. De leden hebben geen vragen of opmerkingen. 
 
4. Bestuursverkiezing 
Renate Pit – Du Pont, Tineke Poppe en Liane van der Werf zijn verkiesbaar gesteld als nieuw bestuurslid van       
Plaatselijk Belang. Tineke kon niet aanwezig zijn, maar Renate en Liane hebben zich even kort voorgesteld  
aan de leden. Liane draait al een tijdje mee in het Plaatselijk Belang, maar moest door corona nog officieel als 
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bestuurslid worden benoemd. 
Tineke, Renate en Liane zijn door de leden officieel benoemd tot bestuurslid van het Plaatselijk Belang 
(PBK). Met dank! 
Het secretariaat wat momenteel door Rolf van de Weerdhof wordt gedaan wordt overgenomen door Liane van  
der Werf. 
 
Anneke (voorzitter) stopt in het voorjaar met het PBK. Hierdoor staat er een vacature open voor een 
voorzitter en verder is het PBK altijd nog opzoek naar nieuwe bestuursleden.   
 
5. Financieel verslag van Plaatselijk Belang Kuinre. 
Jan de Boer licht het financieel verslag toe. Saldo bedraagt momenteel € 10.657,- 
De contributie gaat dit jaar daarom (nog) niet omhoog, omdat er door de corona minder kosten zijn gemaakt  
en er een batig saldo is. 
De kascommissie heeft door de corona 2 boekjaren in 1 keer gecontroleerd. Dit is akkoord bevonden.  
Marien van den Hengel voegde er nog aan toe dat de administratie van alle verenigingen netjes wordt  
bijgehouden. Complimenten aan de verenigingen. 
Marian Hazebroek stopt met de kascommissie, deze plek wordt vanaf heden ingevuld door Jos de Rond.  
Marien van den Hengel heeft aangegeven het nog een jaar te willen doen. 
 
6. Lopende projecten 
N351 
Het project loopt goed, de werkzaamheden zijn in volle gang. Tijdens de vergadering waren er geen vragen of 
opmerkingen over de werkzaamheden aan de N351. Einddatum werkzaamheden 24/12/21. 
 
Woningbouw 
In februari 2020 zijn er eerste gespreken met de gemeente geweest over de woning aan het begin van  
Kuinderdiep. Aan de hand van deze gesprekken is er een enquête (hoe woont Kuinre overmorgen) rond  
gegaan in Kuinre of er belangstelling was voor woningbouw en hoe mensen willen wonen. Deze enquête is  
voor meer dan 80% ingevuld. Uit de enquête kwam naar voor dat 9 mensen interesse hadden in huur, na een 
inventarisatie van Wetland wonen waren er uiteindelijk nog maar 2 echt geïnteresseerd. Wetland wonen heeft 
aangegeven dat ze niet voor 2 mensen gaan bouwen. Alternatieve opties worden besproken met de  
verschillende partijen. 
Is er een avond georganiseerd om te brainstormen over het bouwplan aan begin van Kuinderdiep.  
Uit deze avond kwam naar voren dat er paar geïnteresseerd waren in huren en de rest in koop. Hier kwamen  
alle type woningen (vrijstaand, half-vrijstaand en rijwoningen) naar voren. 
De plannen zijn meegenomen en de stedenbouwkundige is nu een plan aan het maken. Hij is momenteel het  
water en geluid aan het toetsen en kijken waar er gebouwd kan worden rekening houdend met de normen.  
Als dit allemaal goedgekeurd is, moet het bestemmingsplan worden aangepast naar een woonbestemming.  
Er wordt ook gekeken naar het gebied achter de voetbalvelden. 
Kortom er gaat tijd overheen voordat woningbouw gerealiseerd kan worden. PBK houdt bijna dagelijks de  
vinger aan de pols bij de gemeente. Reactie vanuit de gemeente heeft helaas regelmatig enige vertraging,  
waardoor de voortgang stagneert.  
Bij ontwikkelingen worden de bewoners van Kuinre op de hoogte gehouden. 
  
Mochten er nog geïnteresseerden zijn om te bouwen aan Kuinderdiep, die kunnen zich aanmelden via  
het plaatselijk belang. 

 
Sociaal werk de Kop 
Sociaal werkgroep georganiseerd door de heer Woudenberg had altijd een koffiemorgen voor ouderen op de 
donderdag. Jan Bommes, opvolger van de heer Woudenberg, heeft dit overgenomen en het een nieuw leven in 
geblazen. Tegenwoordig wordt er op donderdagochtend tegen een kleine vergoeding een koffiemorgen  
georganiseerd in het dorpshuis. Voor sommige ouderen die ook graag willen komen is er geen vervoer mogelijk 
en kunnen daardoor niet komen. Er wordt nu samen met de Centerrr gekeken of ze deze personen met het  
Centerrr busje kunnen ophalen en weer thuisbrengen. 
Verder wordt er nog gekeken of er belangstelling is om de koffiemorgen op donderdag uit te breiden naar een  
lunch, waarbij de koffieochtend wat uitgebreid wordt en de deelnemers nog wat langer kunnen blijven. Na een  
vraag vanuit de leden of dit niet in strijd is met de andere activiteiten voor ouderen in Kuinre, wordt aangegeven 
dat dit aanvullend is en niet overlappend noch vervangend. 
 



 
 10 

 

 
Centerrr 
De Centerrr organisatie heeft zich uitgebreid van 3 naar 7 winkels. Dit heeft invloed op de inkoopprijzen, met 
voordeel voor de klanten. Het gevolg hiervan is een betere omzet. De Centerrr heeft een bieraanbieding met 
kortingen op bieren in alle merken wat ook invloed heeft op de totale omzet. 
Momenteel zijn er 5 medewerkers actief in de Centerrr. Er wordt gekeken of er nog mensen bij kunnen komen 
in de winkel. PBK zal een afspraak maken met KDG voorafgaand met een evaluatie met de gemeente en 
continuering van het contract.   
Er zijn klachten geweest over de versheid van de groentes in de winkel. Dit is besproken met de leverancier en 
is opgelost. 

 
Energie 
Er is met de gemeente een gesprek met een adviseur geweest over de communicatie bij de gemeente. De 
communicatie met de gemeente verloopt niet naar wens, en hier heeft PBK-uiting aan gegeven. Aan de hand 
van dit beklag is er een evaluatiegesprek geweest en het verslag is ook gedeeld met het PBK en gemeente. 
Een tijdje terug is er een enquête gehouden over hoe Kuinre tegen de zonnepanelen en windmolens aankeken. 
De enquête werd bij sommige inwoners als te sturend ervaren maar de enquête resulteerde in een duidelijke 
meerderheid van Kuinre blijkt tegen de zonnepanelen en windmolens te zijn. 
Kuinre wil, eigenlijk eist, betrokken te worden bij eventuele ontwikkelingen, plannen vanuit de gemeente. Tot nu 
toe is er nog geen concreet plan gemaakt. Kuinre wil gehoord en betrokken worden als gesprekspartner bij 
toekomstige plannen. Ook meent het PBK dat er alternatieve energiemogelijkheden zijn. Of dat er over 
gemeentegrenzen gekeken kan worden naar de invulling van de RES nota. Duurzame energie is ook in 
Steenwijkerland een onderwerp van belang en daar is niet aan te ontkomen, maar Kuinre wil als dorp geen 
windmolens en zonnepanelenpark in de omgeving. 
PBK blijft in gesprek met verschillende partijen en houdt de vinger aan de pols. 

 
Asbest 
Voor de coronacrisis is er iemand van de gemeente bij het PBK geweest om het plan uit te leggen dat mensen 
zelf hun asbest inleveren. Dit is een paar keer uitgesteld door corona, maar in november 2021 kon het 
uiteindelijk doorgaan. Hiervan zijn flyers uitgedeeld in Kuinre en konden mensen zich opgeven. 
In samenwerking met de gemeente was zaterdag 6 november 2021 de inzamelactie van het asbest. Mensen 
konden van tevoren hun pakket met beschermde kleren en folie ophalen. 
Verder wordt aan iedereen gevraagd die het asbest van het dak eraf haalt, een sloopmelding te maken bij de 
gemeente, zodat de gemeente weet bij wie het asbest eraf is. 
Inleveren van het asbest is gratis, het nieuwe dak is voor eigen rekening van de bewoners. 
 
AZC 
Tijdens de vergaderingen bij het AZC zijn er geen problemen gemeld, alleen het pinnen bij de bezinepomp  
gaat niet goed. De medewerksters die in de winkel staan worden vaak lastiggevallen door de AZC’ers tijdens 
het pinnen en hierdoor voelen zij zich niet meer veilig. Hierdoor is er een briefje op de pinautomaat gehangen 
dat de pin het niet meer doet, terwijl de pinautomaat functioneert. Dit om te voorkomen dat de AZC bewoners 
toch komen pinnen, met het gevoel van onveiligheid van dien, volgens de medewerksters. Het AZC heeft 
contact gehad met het PBK en de medewerksters van de pomp en zolang zij zich niet veilig voelen, blijft het 
briefje op de pinautomaat staan. 
De AZC/PBK blijft in contact met de medewerksters van de pomp en er wordt naar een oplossing gezocht. 
Mogelijk kan een personeelslid op afroep meekomen met de bewoners van AZC. 
 
Voor de duidelijkheid, u kunt gewoon pinnen bij de shop van “t Kuunders Kwartiertje”. 
 
Water en wegen 
Er zijn veel klachten geweest over de snelheid waarmee over de Punterweg wordt gereden. PBK heeft dit 
aangegeven bij de wijkagent en, hoewel dit een provinciale weg betreft, heeft hij aangegeven op een ochtend 
daar te controleren op de snelheid. PBK heeft aan de wijkagent gevraagd of hij een bord neer kan zetten voor 
snelheidscontrole, maar dit moet bij de gemeente worden gevraagd. Het PBK zal dit opnemen met de 
contactpersoon van de gemeente. 
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Verder kwam er een melding dat het voetpad bij de vijver niet goed wordt bijgehouden. Tijdens de 
wintermaanden zal hier door de gemeente geen actie op worden genomen, maar het PBK neemt dit op met 
de contactambtenaar. 
 
Het voetpad bij de Linde tussen Nieuwstad en sluis is heel slecht, er zitten veel gaten in. Tineke Poppe  
heeft hier een MOR-melding van gemaakt. 

 
7. Parkeerproblematiek Kuinre 
Het Plaatselijk Belang heeft de leden gevraagd over hoe zij tegen het parkeren bij het Waagplein  
aankijken. De ontwikkeling is dat er steeds meer auto’s bij komen, ook in Kuinre (gemiddeld 2 tot 3  
per gezin) en deze allemaal veilig geparkeerd moeten worden. Uiteraard zal het plein tijdens het 
Kuunders feest niet bestemd zijn als parkeerplaats. De leden stemde ermee in dat het PBK dit gaat 
onderzoeken zodra de werkzaamheden klaar zijn aan de N351. Verder kwamen er ideeën om de uitrit  
op een andere plaats te doen en er een laadpaal neer te zetten voor elektrische auto’s. PBK zal de  
ideeën meenemen in het onderzoek. 
 
8. Voortgang Dorpsplan 
Door corona heeft het dorpsplan even stilgelegen. Het PBK is van plan om binnenkort de wijkgroepen  
weer bij elkaar te roepen om plannen te maken vanuit het dorpsplan. 
Verder kwam de vraag of we het dorpsplan online hebben staan. Dit wordt geregeld. 

 
Pauze 
 
9. Presentatie 
Peter Wiersma kwam een presentatie geven over de sluis. In deze presentatie heeft hij uitgelegd hoe  
de sluis tot stand is gekomen. 
Als bedankje heeft Anneke hem een presentje voor hem en zijn vrouw gegeven. 
 
10. Mededelingen 
Een lezing vanuit het Historische Vereniging IJsselham over de loop van de vroegere Linde en  
Oerkuinder, met name over de ontstaansgeschiedenis van het landschap tussen de ijstijd en  
middeleeuwen en de bewonersgeschiedenis 
 
11. Rondvraag 
– Het gras bij de kerk in Vijverpark te hoog is en zorgt voor gevaarlijke situaties. Het PBK neemt voor april  
2022 contact hierover op met de contactambtenaar. 
 
– De afwatering bij het heuveltje bij de Punterweg is niet goed, bij regen staat hier veel water. Advies om er 
een foto van te maken en er een MOR-melding van de maken. 
 
– Met de rollator kan er niet gelopen worden op de begraafplaats door de steentjes. Dit moet worden 
aangegeven bij de gemeente en de ambtenaar. 
 
– Verzoek om de microfoon te herstellen, deze stoort heel erg. 
 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. 

 
Volgende vergadering is 21 april 2022 om 20.00 uur in dorpshuis De Botter. 
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Op z’n Kuunders 
 
Jeugdhonk lang onrustig door hangouderen. 

Op zaterdag 30 oktober jongstleden is er een reünie geweest in het jeugdhonk. Deelnemers waren 
mensen die in 1964 en in 1965 zijn geboren en in de jaren zeventig in Kuinre op de ‘lagere’ school 
hebben gezeten. Sommige reünisten 
hadden elkaar 45 jaar niet gezien.  

De organisatie had een uitgekiend 
programma samengesteld. Juffrouw 
Jolanda Doze was bereid om op haar vrije 
zaterdagavond de 22 oud-leerlingen een 
rondleiding te geven in de Burgemeester 
de Ruijterschool. ‘Wat is er veel 
veranderd’, zei één van de oud-
Kuundersen. ‘Maar gelukkig is het Mozaïek 
nog steeds aanwezig’.  

Na de rondleiding vertrok de stoet richting 
het jeugdhonk. Daar stond koffie en gebak 
klaar. Via een beeldscherm werden er met 
oude foto’s herinneringen opgehaald. 
Zeven deelnemers wonen nog steeds in 
Kuinre. De anderen zijn na hun lagere schooltijd uitgevlogen naar plaatsen als Steenwijkerwold, Meppel, 
Almere en Utrecht en nog veel meer. (Eén durfde het aan in Ermelo te gaan wonen).  

De borrel kwam op tafel en er werd een Pub quiz gespeeld. De vragen in deze Quiz gingen uiteraard 
over de vervlogen dagen van weleer. Zo kwamen de themaliedjes van Q&Q en Stuif es in uit de boxen 
en moesten er vragen beantwoord worden over onder andere het leesplankje ‘AAP, NOOT, MIES’ en de 
oud leraren.  

De winnaar kreeg naast de ‘eeuwige roem’ een flesje wijn mee naar huis. En dat was Wiecher Braad 
natuurlijk. 

Toen kon de muziek hard aan en is er tot in de late uurtjes gedanst. De botten van deze 55 plussers 
mogen dan wat stram zijn, de voetjes kwamen nog gemakkelijk van de vloer. 

Tevreden gingen de mensen naar huis. ‘Dit 
moeten we vaker doen’, zei Gretha Oenema , 
initiatiefneemster en organisator van dit 
vrolijke feest. De andere vier organisatoren 
beaamden dat met de woorden: ‘Oude 
vriendschappen zijn teruggevonden. Het was 
prachtig elkaar weer terug te zien’.  
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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. 

BOSSEN AANLEGGEN IS MONNIKKENWERK 

De roep is groot voor meer bomen en bossen, bomen en bossen die beter tegen klimaatsveranderingen 
kunnen. Maar is het zo eenvoudig als het lijkt? Als boswachter van het Kuinderbos in de 
Noordoostpolder mocht ik afgelopen jaren met ons team er al meer dan 100.000 planten en heb me er 
aardig in kunnen verdiepen. Ten eerste is de ondergrond belangrijk, we kennen in Nederland veel 
grondsoorten, direct gevolgd door de grondwaterstand, die in ons land op de meeste plekken aangepast 
is op de landbouw. Een hele belangrijke is voorjaarsnachtvorst, ondanks dat de gemiddelde temperatuur 
stijgt zal de voorjaarsnachtvorst niet verdwijnen uit onze streken is de verwachting. Dat sluit direct veel 
soorten uit die vroeg uitlopen. We blijven dus veelal gebonden aan inheemse soorten die hier op 
aangepast zijn. 

Eigenlijk net zo belangrijk is de neerslagverwachting en dan heb je ook nog te maken met 
gebruiksdoelen en verwerkingsmogelijkheden. Het goedkoopst is natuurlijke verjonging, gewoon allerlei 
zaden en vruchten die ontkiemen en hup je krijgt bos. Dat is afhankelijk van twee factoren, wilddruk en 
kruidendruk. Dat vraagt om uitleg. Wilde varkens lusten graag eikels en beukennootjes, voorbeelden 
genoeg op de Veluwe waar spontaan bos vaak mislukt of heel eenzijdig geschied, graasdruk door reeën 
en herten, ze lusten heel graag kiemplantjes van bomen in het vroege voorjaar, als het een kiemplant 
lukt om een boompje te worden, vegen hertachtigen er graag met hun geweien tegen aan. Niet 
onbelangrijk de groeikracht van  bramen en bijvoorbeeld adelaarsvarens op plekken waar veel licht op 
de bosbodem komt. Ze groeien soms zo hard dat kiemplantjes overwoekerd raken en als dat nog niet 
genoeg is kennen we als bosbouwers nog ziekten en plagen zoals bv. essentaksterfte en schorskevers 
in naaldhout. 

In ons land zijn (bijna) geen zware houtzagerijen meer over, te dikke bomen raak je aan de straatstenen 
niet kwijt. We hebben 17 miljoen m3 hout nodig per jaar voor bouw en gebruikshout (grootste deel komt 
uit buitenland). De ene boomsoort groeit sneller dan de andere om biodiversiteitsrijk, gemengd bos te 
behouden is periodiek uitdunnen onvermijdelijk, tot slot en niet onbelangrijk leggen bomen co2 vast, dat 
eenmaal vrijgekomen bijdraagt aan klimaatsverandering. Kortom er zijn veel factoren die bijdragen aan 
boomsoortkeuze bij aanplant. Rijk of arm, droog of nat, hard of langzaam groeien, vlaktegeweis in rijen 
of planten in clusters in een wild verband, gemengd of ongemengd en de gebruikswensen. Tel daarbij de 
natuurlijke invloeden van klimaat, wild, kevers en kruiden en je begrijpt dat een boswachter vaak 
hoofdbrekens heeft wat zal ik aanplanten en toch heb ik met mijn groene Staatsbosbeheer collega's de 
afgelopen jaren ca. 1 miljoen bomen per jaar geplant in Nederland  We planten uitsluitend 
gecertificeerde bomen en struiken, liefst inheems. Langere termijnplanning is belangrijk. Doorgaans 
staat een jonge boom 3 tot 6 jaar op een kwekerij te wachten voor hij wordt uitgeplant. Wil je ons helpen 
kijk dan eens op www.buitenfonds.nl en steun ons hierbij met meer bomen, meer biodiversiteit. Bomen 
halen veel fijnstof uit de lucht en je kunt er heerlijk sporten & wandelen en werkt rustgevend op onze 
geest. Zo zie je maar een boswachter moet in een glazen bol kunnen kijken, planner & econoom zijn en 
luisteren naar 17 miljoen burgers die google en facebook kennis hebben. 

Harco Bergman boswachter Kuinderbos   

Activiteiten komende periode ► 

11 dec ► kap je eigen kerstboom, zie www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos 
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Peuteropvang Tweeplus 
Vijverpark 89 
8374 KG Kuinre 
 
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 

Peuteropvang Tweeplus is een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locatie en werken met Piramide. 
En sinds dit jaar met Piramide Digitaal. Piramide digitaal geeft plezier aan peuters en medewerkers.  

 
In september hadden we het thema Mensen, jij en ik. We 
zijn begonnen met ons gezicht, wat kunnen onze oren, 
ogen, neus en mond. Vooral het proeven was erg 
interessant, gewoon proberen, ook al blijkt het vies te zijn. 
Daarna kwamen onze armen en benen en het hele lichaam. 
Daarbij kun je heel veel leuke dingen doen. In groep 1,2 
kwam de familie aanbod en daar hebben wij verder op 
ingespeeld. We hebben dan ook heel veel uit volle borst 
meegezongen met “IK ben IK” 
https://www.youtube.com/results?search_query=ik+ben+ik 
Van de ouders hebben we foto’s gekregen van het gezin, 
waar natuurlijk ook de huisdieren bij horen en daarvan zijn 

kleurrijke familiebomen gemaakt.                                                               
Bijzonder dat juf ook kind is geweest en haar oude schoolfoto mee had. Worden wij dan ook papa en 
mama? 
 
Het volgende thema ging over de herfst, n.a.v. het boekje De SPIN die het druk had, van Eric Carle.  
Kastanjes in de klas is leuk, maar (nep) spinnen waren toch wel heel eng.  
Maar toen onze spin op het magneetbord een web aan het maken was van 
oude sokkenwol, toen werd alles toch wel fijner om mee te spelen.  
Deze periode is niet alleen druk voor de spin die haast geen tijd heeft om te 
spelen, ook voor ons als peuters is het een drukke tijd. Onze lampion hebben 
we nagemaakt van het boek, dus konden we 11 november lekker griezelen 
langs de deuren. 

 
En nu zitten we weer volop in de 
feestmaand, Sint en zijn Pieten 
komen op school en ook de kerstboom komt in de klas.  
 
 
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. 
 
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.  
 
TOT ZIENS bij Juf Jessica en juf Elly 
 



 
 17 

 

 
 

 



 
 18 

 

 
Op z’n Kuunders 

 
De opbrengst van de collecte van de Nierstichting heeft € 490,00 opgebracht 

 

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

Leeskring 

Wij zijn een leeskring ooit ontstaan uit de Nederlandse bond  van 
plattelandsvrouwen. We lezen 4 boeken in een winterseizoen die we dan met 
elkaar bespreken wat een ieder er van vond. Maar onze groep wordt een 
beetje te klein vinden wij, dus we zoeken nieuwe leden die ook van lezen 
houden, zowel vrouwen als mannen zijn van harte welkom. Als je denkt dat 
lijkt mij ook wel wat, neem dan contact op met Hilly Wietsma .  

Telefoonnr. 0527 231276  

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

 

 
 
Geke Geerlings ziet Sarah. 
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Hej’t ok leezn? 
 
Kooroona, kooroona 
 
Meenznkiender, jie worn er toch niet goet van….. 
Van mornsvroeg tot ’s oavmts laate worj mit de neuze op de fejtn drukt. 
’t Is ’n weles nietes gedoe en het al heel veule elende teweeg brocht. 
Niet aleen de veule doojn, mar ok: ’t gewoone leevm is noar de knopn; 
de veule bedrievm die feliet goan; de kiender en de skoelen; owe meenzn 
die eenzem binn; veule vereenigingn binn stopt; enzoovoort, enzoovoort. 
 
In mien heugenis koemt de tbc-smoege in de Kuunder noar boovm. Heel 
veule meenzn waarn toen ereg ziek. Laater is dize ziekte toch ok heelemoal 
vedweenn. 
Loatn we hoopm en er van uutgoan dat kooroona de langste tiet west het en 
het leevm weer as van ows veerder goat. 
Somegeng bedenkng van ales, zooas dit: 
 
   Kerstverhaal ok oflast 
    Geboorte uutstelt deur te vole zieknhuuzn 
   Herders zitn vast 
   Drie wiezn hebm rejsvebot 
   Engel opakt veur oprujn 
 
Aleman fejne feestdaagn en ’n gezont en kooroonavrij 2022!  Akermanechien 
 
*********************************************************************************************************************************** 
 
Burgemeester de Ruiterschool 
 

Is uw kind 3 jaar?  Of gaat u binnenkort verhuizen waardoor u een 
andere school voor uw kinderen moet gaan kiezen? Het is dan 
belangrijk, dat u zich gaat verdiepen in het basisonderwijs. Voor ons 
als school is het prettig om op tijd te weten welke kinderen we kunnen 
verwachten. Wacht daarom niet te lang met het zoeken van contact! 
Ook wanneer uw kind naar een peuterspeelzaal gaat, want uw kind is 
dan niet automatisch op onze school ingeschreven. 

Binnen de Op Kop-scholen zijn alle kinderen en hun ouders welkom, 
ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Het credo van iedere 
openbare school is “Ik ben welkom”. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de 
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. 

Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met Peter Sloot of Jolanda Doze. Zij plannen graag 
met u een kennismakingsbezoek. Tijdens dat bezoek en een rondleiding kunt u zich een eerste beeld 
vormen van de school. U krijgt dan ook informatie over de school en de school zal u vragen informatie 
over uw kind te geven. Die informatie is zowel voor u als voor de school van belang. De school moet 
voor de aanmelding zorgvuldig onderzoeken of zij het onderwijs en de zorg kan bieden die uw kind nodig 
heeft. 

Wanneer onverhoopt blijkt dat dat niet mogelijk is, gaat de school samen met u op zoek naar een school 
die wel het voor uw kind passende onderwijs kan bieden. 

Uitgangspunt van iedere Op Kop-school is dat waar mogelijk iedere leerling welkom is en dat 
doorverwijzing naar een andere school een uitzondering is. 

Wilt u eens kennismaken met de school, neem dan contact op! Telefonisch te bereiken via: 0527 231327 
of via directie@burgderuiterschool.nl 
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Kuinre oud en nieuw 
 
In de vorige editie heb ik bij de eerste foto een verkeerd jaartal gezet. Hier werd ik door enkele lezers op 
geattendeerd. Het waren eind jaren 30 in plaats van de jaren 50. 
 

Hieronder heb ik 3 foto’s geplaatst die ongeveer vanuit hetzelfde punt zijn genomen. 
 
 
Foto 1. 
 
Het Zuiden bij de Sluis, Wijk 1. 
 
Voor 1960. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. 
 
Het Zuiden, begin 1970. 
 
In 1963 naamsverandering:  
Sasplein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. 
 
Sasplein 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Drumband en majorettenvereniging Zomabe’s Kuinre 
 
 
Helaas hebben we na 42 jaren moeten besluiten om te stoppen met 
muziek maken en optredens te verzorgen. 
Na het teruglopend aantal leden zijn onze majorettes in oktober 2020 
gestopt en in juni 2021 heeft de drumband ook de materialen aan de wilgen 
gehangen. 
 
Sinds januari 1979 was drumband- en majorettekorps Zomabe’s een feit. 
In de hal van de Burg. de Ruiterschool zijn we Zo Maar Begonnen. 
De eerste weken hadden we geen trommels en werd er geoefend op plankjes, gemaakt  
door Willem Friso. Toen een drumband uit Ens stopte konden wij het instrumentarium kopen dankzij een 
financieel voorschot. 
Aan het einde van 1979 werden er blaasinstrumenten aangeschaft voor een groep hoornblazers, 
waardoor er een volledig korps ontstond. Maar bij gebrek aan belangstelling is deze groep in 1982 
opgeheven. 
 
De drumband heeft hun muzikale kennis mogen leren van Gerrit (bijna 25 jaar), Harry, Dirkjan en de 
laatste zes jaar van Richard.  
In de loop van de jaren is de lyra in 2004 vervangen door een xylofoon en marching bell. De snaredrums 
zijn toen ook vervangen voor nieuwe exemplaren. 
In al die jaren is de muziek ook met hun tijd meegegaan, zodat we ook hedendaagse nummers 
speelden. 
 
De majorettes hebben in die jaren lessen gehad 
van o.a. Annigje, Anja, Bettina en Geraldien.  
Vanaf het begin gebruiken de majorettes een 
baton, maar sinds een aantal jaren hebben ze ook 
pompoms, vlaggen en paraplu’s. 
In de jaren tachtig hebben de majorettes 
meegedaan aan een concours, waar ze zelfs 
prijzen hebben gewonnen. 
Met al dat draaien en gooien is er ooit eens tijdens 
de intocht van sinterklaas, een baton bij de sluis in 
het water beland. 
 
De uniformen hebben in de loop van de jaren 
verschillende kleuren gehad; grijs, groen, beige of blauw, en de laatste jaren zwart met rood. 
De majorettejurkjes zijn nogal eens zelf gemaakt door moeders van majorettes in rood,  
wit of zwart.  De rood/zwarte jurkjes van nu zijn gekocht, en samen met de kleding van de drumband 
vonden wij het een keurig geheel. 
 
De eerste donateurs hebben we vanaf 1982. En elk  jaar kwamen we in de herfst de donateurs met een 
bezoekje vereren, om ze de portemonnee te laten keren. Ook nu is aan hen gedacht, zij hebben allen 
een bedankje van ons gekregen. 
In al die jaren hebben we altijd met heel veel plezier optredens mogen verzorgen. 
 
Op palmzondag gingen we vele jaren naar Vledder voor de Palmpasen optocht. 
Op de laatste avond van de avondvierdaagse in Kuinre/Scherpenzeel, Steenwijk, Lemmer, Oldemarkt 
haalden we de wandelaars binnen met muziek. 
We verleenden onze hulp tijdens optochten in bijvoorbeeld Oldemarkt, Nijeveen, Ossenzijl, 
Steenwijkerwold, Kallenkote. 
Bij de intocht van sinterklaas in Kuinre, maar ook in andere dorpen. 
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Maar ook een aantal keren tijdens de 
“mystieke kerst” in het Kuinderbos, of tijdens 
een kerstzangdienst in de Protestantse kerk. 
 
Ieder jaar hielden we een uitvoering. Een 
avondvullend programma of met hulp van 
andere verenigingen of koren. In het begin 
was er altijd “bal na”. 
Voor alle leden was dit toch wel iets stressen, 
want alles moest natuurlijk goed gaan. 
 
Foto rechts:  “ons laatste optreden “ in 
Lemmer (2019) 
 
We deden een paar keer mee aan het 
Steenwijkerlandconcert (concert door/voor 
alle muziekverenigingen uit de gemeente) in 
Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt. En daar gingen we dan met alle leden heen, ook de kleinste 
majorettes. 
 
Serenades werden er gegeven voor mensen ter ere van hun huwelijksdag, hoog behaalde leeftijd, open 
dag van een zorgboerderij of opening van hun winkel. 
 
Sinds 1981 liepen wij voor het Anjerfonds (later Prins Bernhard Cultuurfonds). Eerst gingen we met 
muziek door het dorp en moeders liepen met een lijst om geld op te halen. Later hadden we meerdere 
optredens in die week en gingen de leden van de drumband met de collectebus langs de deuren. 

Ook hielden we een jaarlijkse actie om geld op te halen voor 
de vereniging. In het begin werden er kaarten, kerstbakjes, 
koeken verkocht en later worst i.s.m. slagerij Mulder. 
 
 
Wij vinden het treurig dat ons mooie dorp Kuinre nu geen 
muziekvereniging meer heeft. Maar het was geen haalbare 
kaart meer om met een paar man/vrouw de straat op te gaan. 
 
Gelukkig hebben we nog een kist met herinneringen die 
bewaard blijven. 
 
Dit is dan ook ons laatste bijdrage aan het Kuunders 
Kwartiertje van de Zomabe’s. 
 
 
Wij willen een ieder bedanken die een steentje heeft 
bijgedragen aan de Zomabe’s en in het in ons gestelde 
vertrouwen. 
 
 
 
Bestuur en leden Drumband- en majorettenvereniging 
Zomabe’s 
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Werk in uitvoering.  
 
 
 
 

In deze Werk in uitvoering het verhaal achter de sieradenlijn van ENERGETIX en hun sieraden bedrijfje 
Aimantbijoux. 
Rypke en Elly Paulusma, woonachtig in de H. de Cranestraat, vertegenwoordigen en leveren deze 
sieraden waarin magneten en soms ook koper zijn verwerkt. Zij doen dit naast hun baan; Elly in het 
peuter- en kleuteronderwijs en Rypke  in de installatiebranche.  
 
Ze zijn met ENERGETIX betrokken geraakt door hun omgeving. Via via hadden zij gehoord over de 
positieve werking van sieraden met magneten, en dit geprobeerd bij hoofdpijn/migraine klachten binnen 
hun eigen gezin. Door het dragen van een sieraad kwam er verlichting in de klachten. Door deze 
ervaring zijn Rypke en Elly zich gaan interesseren en verdiepen in de werking van magneetsieraden. Zij 
willen graag het verhaal en hun ervaring delen. 
 
De ENERGETIX sieraden zijn vanaf 2002 al verkrijgbaar in Nederland, en hebben sindsdien ieder jaar 
een nieuwe collectie op de markt gebracht. Je hebt daarom ook een hele ruime keuze uit verschillende 
collecties, variërend van kettingen, hangers, ringen, armbanden, horloges etc.  
In alle sieraden van ENERGETIX zijn magneten verwerkt, zelfs in de kleinste oorbellen. In een aantal 
sieraden is ook koper verwerkt. Met koper hebben heel veel mensen goede ervaring als het gaat om 
ontstekingsremmende werking. 
Ook kinderen kunnen baat hebben bij de sieraden. Ervaring leert dat het dragen door kinderen  een 
positieve werking heeft op het omgaan met prikkels. Het geeft een betere concentratie en kinderen 
ervaren rust. Het kan ook bij kinderen heel heilzaam zijn bij 
wagenziekte.  
 
Ook bevinden wij ons dagelijks in ruimtes met straling, denk 
aan wifi, mobiele telefoon, elektriciteit en afstand bedienbare 
apparaten. Deze straling voel en zie je niet. Maar het is er 
wel en hierdoor kan je lichaam veel energie verliezen. Dit 
kan een schadelijk effect hebben op lichaam en geest. De 
magneet sieraden kunnen op dit effect een gunstige invloed 
hebben. 
 
ENERGETIX sieraden genezen de ziekte of kwaal niet maar 
kunnen de klachten verlichten. Het is bekend dat hierdoor 
het medicijn gebruik vermindert kan worden. De sieraden 
zijn  effectief gebleken bij vele kwalen en ongemakken.  
Het kan verlichting geven bij verschillende pijnen, en rust, 
balans en gezonde energie geven. 
 
De sieraden zijn veilig te dragen, en kunnen gecombineerd worden met andere sieraden. Ze zijn 
gemaakt van chirurgisch staal, waardoor de meeste mensen geen allergie ervaren. Verkrijgbaar in de 
kleuren zilver, goud en rosé. Ook zijn er speciale sportbandjes van flexibel siliconen die heel comfortabel 
te dragen zijn tijdens de sport.  Voor kinderen is er een speciale collectie, deze zijn kleurrijk, veilig en 
gemakkelijk te dragen. En zijn voor diverse leeftijden en in verschillende maten beschikbaar. 
Er zijn ook speciale schoenzolen met daarin magneetjes verwerkt. Het stimuleert de bloedsomloop 
waarbij mensen aangeven minder vermoeide en warme voeten te hebben. 
   
Rypke en Elly promoten en verkochten de ENERGETIX sieraden veel op braderieën in een straal van 
ongeveer 30 kilometer van Kuinre. Ook bezochten zij diverse bekende jaarmarkten, zoals de 
Lambertusmarkt, Kloostermarkt en de Orchideeënhoeve. Sinds dat niet meer mogelijk is door de 
coronamaatregelen, geven ze informatie en verkoop aan huis.  
Bovengenoemde is allemaal gebaseerd op ervaringen van gebruikers van deze sieraden. Wat Rypke en 
Elly doen is hun verhalen door vertellen aan een ieder die het horen wil. Om zodoende de mooie kant 
van de sieraden te belichten 
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Over het algemeen kunnen zij op basis van hun eigen ervaring en 
de berichten van hun klanten oprecht zeggen dat de ENERGETIX 
sieraden zeker kunnen bijdragen aan het welzijn van de 
gebruiker. Het product wordt wereldwijd verkocht door verkopers 
net als Rypke en Elly. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden en wil u mee informatie dan kunt u 
terecht bij Rypke en Elly Paulusma en de site 
www.aimantbijoux.nl 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 
 
 
     Nieuws VV Kuinre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep kantinemedewerker 
V.V. Kuinre is nog steeds op zoek naar een 
kantinemedewerk(st)er. 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.  
 
Rabo Clubsupport 
Ook dit jaar heeft V.V. Kuinre weer meegedaan met de Rabo Clubsupport van de Rabobank. Met trots 
kunnen wij vermelden dat er veel op ons is gestemd en wij een bedrag van maar liefst € 709,75 hebben 
opgehaald. Wij willen iedereen bedanken voor het stemmen! 
 
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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Vrouwen van Kuinre   
  

 

 

Afgelopen maand zijn we voor het eerst in 20 
maanden weer bij elkaar gekomen met de Vrouwen 
Van Kuinre. Een verlate jaarvergadering, waar, 
zoals te verwachten, niet veel over het jaar 2020 te 
zeggen was. Geen knutseldagen, geen reisjes, en 
maar twee bijeenkomsten. Wel hadden we een 
aantal jubilaria en namen twee bestuursleden, 
Freda Oosting  en Annet Groenestege afscheid en 
konden we Willy Lok en Alie Damhuis als nieuwe 
bestuursleden verwelkomen.  Daarna zijn we gaan 
bingo-en en hebben we er een gezellige avond van 
gemaakt.   

De bijeenkomst op 18 november door het een-dags-
bestuur ging helaas ook niet door. En de bijeenkomst van december zal, als alles goed gaat, 
plaatsvinden op donderdag 16 december. Waarbij we alweer aan het eind van 2021 zijn gekomen. We 
houden de ontwikkelingen rondom corona uiteraard goed in de gaten en laten de leden tijdig weten als 
er wijzigingen zijn.    
We hopen dat we volgend jaar weer meer bijeen kunnen komen en wensen vanaf deze plek een ieder 
vast mooie dagen zo aan het eind van wat nog steeds een beetje een raar jaar is.   
 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van de Vrouwen van Kuinre 

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

Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 
 
Op 17 september hebben we de brunch gehad die weer uitstekend was verzorgd door Jurgen. 
En 5 november gezamenlijk eten, wat toen nog gewoon kon, met een goede opkomst van 56 personen, 
Jurgen had er weer veel werk van gemaakt er was veel keuze en smaakte voortreffelijk. 
 
Onze volgende activiteiten zijn 22 december kerst met broodtafel, 7 januari nieuwjaarsreceptie; 
18 februari stamppot eten, en hopelijk in mei weer een reisje. 
 
Voor koersbal en voor gym in Blankenham en Kuinre zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur Ouderen Kuinre Blankenham 
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 

Bestuur: Annemiek Rijpkema (voorzitter), Madelon Kloosterman 
(penningmeester), Kay Oosterkamp, Shari Braad, Hester Pasman, 
Esther Bos-Wietsma, Marieke Ensing en Mariët Elzinga 

Jeugdbestuur: Danique, Yildou, Tigo, Yuri, Daan, Nienke en Marije 

Jaa wauw! Wat lekker dat we dit schooljaar al zoveel leuke dingen 
hebben kunnen doen! Hopelijk bedenkt de minister zich niet en mogen 
we alles gewoon door laten gaan. Want schrijf alvast in je agenda; 31 december Carbid Schieten! En 
iedereen vanaf groep 6 t/m 16 jaar oud is elke vrijdagavond welkom om 19.30! 

Waar beginnen we dan he, wanneer we zoveel leuks te vertellen hebben?  

Misschien eerst maar met het mindere nieuws, doordat Lillian in verwachting is heeft ze een stapje terug 
gedaan en zal ze zich de komende tijd niet met het jeugdhonk bezig houden. Ook Afien is gestopt als 
bestuurder. Beiden willen we bedanken voor hun inzet en enthousiasme.  

Gelukkig versterkt Marieke Ensing ons bestuur inmiddels! Lijkt jou het ook leuk? Doe ons dan even een 
berichtje, een keertje meevergaderen of meekijken kan altijd! 

En de vrijdagen zijn steeds druk bezocht. De afgelopen weken hebben we veel gezellige dingen gedaan, 
de muziekbingo bijvoorbeeld! Groot succes maar wel even wennen soms. Maar kennen jullie ook; ik ga 
zwemmeeeeen? Komt dit jullie niet bekend voor? Loop eens op een vrijdag langs het jeugdhonk en je 
hoort de jeugd vast meezingen! 

Ook hebben we een stillere avond gehad, toen keken we met z’n allen naar de leuke film ParaNorman. 

Al was het af en toe wel even een geluidje toen we schrokken    

Heb je onze mooie lampions ook gespot? Zaterdag 6 november was het toch druk in het jeugdhonk joh, 
we hebben heel wat geknipt en geplakt. Prachtige zwaantjes en fakkels gingen de deur uit en liepen 
door het dorp met 11 november. Annelous en hulpmoeders, nogmaals bedankt! 

 

Misschien heb je ook die lekkere pepernoten geroken, die hebben we laatst ook gebakken! Het oventje 
was niet zo groot waardoor we soms even wat langer moesten wachten. Gelukkig is iedereen altijd heel 
blij met Just Dance op de beamer. Dansen dat iedereen dan doet! 
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Ook proberen we wat nieuwe dingen te organiseren, zo zijn we 1x open geweest voor alleen de 
middelbare schooljeugd. Alle dingen die we doen organiseren we via Facebook (Jeugdhonk Kuinre) en 
Instagram (hetjeugdhonkkuinre). Volg jij ons al?  

Dat de weg eruit ligt is wel even wennen, net als dat het weer vroeger donker is. De regel dat we binnen 
de heg van het jeugdhonk blijven is dan extra belangrijk! Ouders, zouden jullie dit nog thuis even willen 
bespreken? Oh en verlichting voor de fiets is ook handig! 

En trouwens; 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 klaar zetten 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 
 
*********************************************************************************************************************************** 
 

KU11 
 
Averij op het achterschip. Dit klinkt misschien als de titel van een spannend jongensboek maar het is de 
werkelijke situatie op de KU11. De oude dame is toe aan onderhoud aan haar derrière. De bips van de 
boot zeg maar. SKIP is er, dankzij stevige inspanningen van bestuurder van het eerste uur Jan Mast, 
gelukkig weer in geslaagd om wat financiële armslag te 
organiseren. Met dat onderhoud en met de toetreding van 
Gerard Meijer tot het schippersgilde is de nabije toekomst 
van ons cultureel erfgoed weer zeker gesteld. 

  
Op foto 1 ziet u het moment waarop Jan dat nieuws bekend 
maakte. En op foto 2 ziet u dat daar enthousiast over werd 
gediscussieerd terwijl Agatha zich achter een bierflesje probeerde te verstoppen. En dit allemaal tijdens 
de gezellige jaarlijkse BBQ die door de gastheer- en vrouw ook deze keer fantastisch verzorgd was.   

Cultureel erfgoed. U las dat hierboven goed. Want tijdens de laatste 
monumentendag mochten wij een vertegenwoordiger van de gemeente 
Steenwijkerland aan boord verwelkomen. En die gaf aan dat er zo naar de laatste 
originele Kuunderse Zuiderzeepunter wordt gekeken. En op deze plek willen wij de 
gemeente dan ook bedanken voor de warme aandacht die er vanuit het 
gemeentehuis is. Meer spannende aandacht voor de KU11 is er ook vanuit Spanje. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer van het Kuunders Kwartiertje is het 
allermooiste vaartochtje van het jaar alweer achter de rug, maar op het moment 
van schrijven klopt ons hart vol verwachting. We zijn er trots op dat hij  -wiens 
naam we nog even geheimhouden- zijn intrede in Kuinre weer wil maken met de 
KU11. 

Mocht u nou razend nieuwsgierig zijn geworden naar de KU11 of naar houten 
Huisman boten in het algemeen dan is een bezoek aan de volgende website van 
harte aanbevolen. www.houtenhuismanboten.nl  We hopen u hoe dan ook in het 
komende vaarseizoen aan boord te morgen verwelkomen! 
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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 
 
BEATRIX NOLJORA (1890-1944) – VIOLISTE EN ZANGERES UIT KUINRE, deel 1 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 24/2 (juni 2016) 

 
Na een reeks artikelen over Zuivelfabriek De Fakkel te Kuinre. 
Oprichter en eerste directeur was Cornelis Treurniet (1860-1952) uit Bleiswijk, een man die zijn tijd ver 
vooruit was en bijna vijftig jaar lang nauw betrokken is geweest bij de geschiedenis van Kuinre, waar hij - 
met onderbrekingen - woonde van 1890 tot 1914 en van 1930 tot 1936. Veel gegevens zijn indertijd 
aangeleverd door diens kleinzoon Cees Wolthers (*1928) uit Sleen. 
Cees Wolthers vermeldde destijds een paar keer zijn tante Bé Treuniet, zangeres. Opnieuw contact met 
Cees gezocht, hetgeen thans resulteert in een artikel over Beatrix Treurniet, later optredend onder de 
naam Beatrix Noljora.  
Dit artikel is in verhalende vorm geschreven, grotendeels gebaseerd op een selectie van 
krantenberichten in chronologische volgorde.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit ‘Doopboek’ van de Nederlandse Hervormde Kerk te Kuinre (bewerkt). 
 
Voorgeschiedenis  
Cornelis Treurniet is in 1885 begonnen als administrateur op een zuivelfabriek in Bolsward. Samen met 
een collega wint hij een prijs voor “een plan voor een zuivelgebouw”. Meedoen aan die prijsvraag was 
kennelijk bedreigend, want hem is ontslag aangezegd per 15 februari 1888 en het verbod in de provincie 
Friesland een kaas- en roomboterfabriek op te richten. Dan maar net over de grens. Najaar 1888 begint 
de bouw van de zuivelfabriek te Kuinre, huidige locatie  Bouwdijk 11-19. Reeds op 19 februari 1889 
treedt de fabriek in werking.  
Cornelis trouwt op 29 augustus van dat jaar met Cornelia Hartog te Bleiswijk, die aldaar is geboren op 
18 november 1865. Hun twee dochters komen in Kuinre ter wereld: Beatrix Clasina op 15 augustus 1890 
en Clasina Maria op 12 januari 1896. Laatstgenoemde is in 1920 getrouwd met ds. J.C. Wolthers; zij zijn 
de ouders van Cees Wolthers.  
Beatrix Clasina Treurniet studeerde aan het Conservatorium te Amsterdam en werd bekend als violiste 
en concertzangeres en naderhand als muzieklerares. Beatrix trad op in Nederland, Frankrijk en 
Duitsland.  
 
Beatrix Treurniet als violiste 
Begin september 1908 slaagde Beatrix voor het toelatingsexamen tot het Amsterdamsch 
Conservatorium, zo meldt Het Nieuws van den Dag. Zij ging op kamers wonen aan de Koninginneweg 
249 te Amsterdam. Blijkens haar eerste optredens is haar hoofdvak viool. Latere berichten doen 
veronderstellen dat zij ook zang studeert bij hoofddocent Frederico Morello.  
Op Paasmaandag 28 maart 1910 treedt Beatrix Treurniet op in theater Het Posthuis te Heerenveen - 
niet ver van Kuinre - als violiste bij een uitvoering van zangvereniging ‘Halleluja’. Het Nieuwsblad van 
Friesland spreekt van een “schoonen avond en ook mej. Beatrix Treurniet had voor haar vioolspel een 
dankbaar gehoor”. Op Tweede Paasdag 17 april 1911 verleent Beatrix daar weer “hare zeer 
gewaardeerde medewerking”, zoals de recensent dan schrijft. 
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Nieuwsblad van Friesland 26.03.1910.  
Een der oudst gevonden krantenberichten over 
optredens van Beatrix Treurniet. 
 
Eind juni 1912 krijgt Beatrix Treurniet op het 
Amsterdamsch Conservatorium haar 
eindgetuigschrift voor viool uitgereikt, zo meldt een 
viertal kranten. 
Een jaar later, op 1 juli 1913, schrijft Het Nieuws van 
den Dag heel positief over een optreden met 

conservatoriumleerlingen in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, met o.a. een vioolsonate van Julius 
Röntgen met Beatrix C. Treurniet. Met dit werk en delen uit het vioolconcert van Mendelssohn bewees 
zij, zo schrijft de krant, wat zij reeds bereikt heeft en geeft zij daarmee schone verwachtingen voor de 
toekomst. 
Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland blijft neutraal en wordt voor velen een tijdelijk 
toevluchtsoord. In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november 1916 is er iedere middag 
van 15.00 tot 18.00 uur een Artistieke Matinee in het chique café-restaurant ‘Trianon’ in het 
Hirschgebouw aan het Leidseplein, georganiseerd door het Amsterdamse “Comité ter voorziening in de 
behoeften van de Fransche Krijgsgevangenen en Blinden-Slachtoffers van den oorlog”. Onder de bijna 
twintig belangeloos medewerkende artiesten ook Beatrix Treurniet – viool. 
 
Blijkens drie advertenties in september 1917 in het Nieuw Israëlietisch 
Weekblad gaat Beatrix Treurniet ook vioolles geven. 
Die advertentie is tot nu toe niet in andere kranten aangetroffen. Had 
Beatrix bewust  een Joodse doelgroep voor ogen? 
Door uitsluiting uit gilden en ambachten waren de Joden lang 
aangewezen geweest op de zogenaamde vrije beroepen.  
Advertentie rechts uit: NIW 14/21/28.09.1917. 
 
Violiste en zangeres  
Uit een recensie in De Telegraaf van 11 oktober 1920 valt op te maken dat Beatrix Treurniet zang heeft 
gestudeerd onder hoofddocent Frederico Morello.  
Een korte tijd heeft Beatrix beide toonkunsten beoefend. Wellicht het oudste krantenbericht daarover 
staat in De Tijd van 30 mei 1918: een uitvoering de volgende dag van de Amsterdamsche 
Operavereeniging. Beatrix wordt genoemd als een der medewerkenden, zonder toelichting, tussen een 
sopraan en een tenor; dan zal ook zij die avond stellig hebben gezongen.  
Een half jaar later noemt het Algemeen Handelsblad onder de kop Beatrix Treurniet c.s. een concert op 
zondag 3 november 1918 in het Gebouw voor den Werkenden Stand; dat is de latere Doelenzaal aan de 
Kloveniersburgwal 87 te Amsterdam. Beatrix, zang en viool, treedt er op samen met bariton Joh. 
Nelissen en pianist Albert Thoenis. Op het repertoire staan werken van Verdi, Liszt, Chopin, Gounod, 
Massenet en Puccini. 
De Tijd gaf een dag eerder belangrijke extra informatie en noemt Beatrix Treurniet “dramatische sopraan 
van de Fransche Opera, Den Haag” en “Op verzoek: Mejuffrouw Treurniet in eenige Viool-soli”. Dus 
zangeres en violiste! 
Dramatische sopraan is een stemtype, waarover straks meer. 
Kende Rotterdam de Duitsche Opera, Den Haag had zijn Fransche Opera,  verbonden aan de 
Koninklijke Schouwburg aldaar en tot bloei gekomen onder koning Willem II. 
Op 4 november 1918 oordeelt Theo van der Bijl in De Tijd dat Mej. Beatrix Treurniet beschikt over een 
“schitterende hoogte, een uitmuntende resonans en een benijdenswaardige muzikaliteit en expressie, 
die alle zoovele stellige beloften zijn voor het overwinnen van een overmatig vibrato en een soms wat 
scherpe klankvorming.”  Ook over die scherpe klankvorming hieronder meer.  
Rond de Kerstdagen van 1918 zingt Beatrix als gast in Carré de rol van Marguerite in de opera “Faust.” 
Als gast – want blijkens optreden in 1919 in Scheveningen, Rotterdam en Den Haag blijft zij verbonden 
aan de Fransche Opera in de Hofstad. 
Een sneu concert van de Fransche Opera vindt plaats op zondagavond 6 juli 1919 in Sociëteit Doele te 
Rotterdam (niet te verwarren met de huidige Doelen). Blijkens de recensie in De Maasbode werd het 
concert buiten gegeven op de Doeleplaats waar een muziekkoepel stond (de krant spreekt van ‘schelp’), 
terwijl het krachtig woei.  
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De bariton Leopold Roosen en de sopraan Alice Plato “vermochten het vogelenkoor en het 
bladerengeritsel te overstemmen. Minder gelukte dit aan Beatrix Treurniet. Haar stem is frêler dan van 
Alice Plato, maar de helderheid van toon, de gevoelsexpressie, zijn grooter.” 
In januari 1920 treedt sopraan Beatrix Treurniet op samen met tenor Louis van Tulder en bas Jac. Caro 
in “Die Schöpfung” van Haydn. De opbrengst zal worden gestort in de kas van het “Amsterdamsch 
Comité tot verleening van steun aan noodlijdende Weensche kinderen”. Het was nog kort na de Eerste 
Wereldoorlog en ook in onze HVIJ-regio zijn destijds Oostenrijkse en Hongaarse kinderen een tijdje 
geweest om aan te sterken.   
Op 20 juni 1920 is er weer een optreden in het Gebouw voor den Werkenden Stand, met dezelfde 
solisten als in 1918 en tevens het koor ‘Salve Regina’. Op het repertoire staan Leoncavallo (in de krant 
verhaspeld tot Leon Cavallo!), Haydn, Beethoven, Strauss, Loots, Van Rennes. Het zal gaan om Richard 
Strauss - niet uit de walsenfamilie - en de Nederlanders Philip Loots en Catharina van Rennes. 
Catharina, sopraan, zangpedagoge en componiste, is het meest bekend vanwege haar Drie Kleine 
Kleutertjes; wellicht heeft Beatrix hier haar Madonnakindje vertolkt en Het Angelus klept in de verte.  
Later zal blijken dat Beatrix Treurniet ook in het buitenland het Nederlandse lied niet schuwde. 
 
Beatrix Treurniet wordt Beatrix Noljora 
In eigen land is Treurniet nu niet bepaald de meest attractieve naam voor een artieste en in het 
buitenland is die naam een tongbreker. In het Spaans is niet treuren, niet huilen: no llorar, met uitspraak 
van ll als lj. De naam Noljora is geboren en duikt voor het eerst op najaar 1920. Beatrix Treurniet krijgt 
een engagement als jeugdig dramatische sopraan bij de opera van Nancy (Frankrijk). Voor haar vertrek 
heeft zij op 8 oktober 1920 een optreden in het Concertgebouw onder de naam Beatrix Noljora, zo 
melden alle landelijke kranten. 
 

 
 
Links: Algemeen Handelsblad  
01.10.1920. 
 
Beatrix Noljora zong aria’s van Haydn, Wagner, 
Massenet en  Debussy.  
Stemkarakteristiek:  
jeugdig dramatisch.  
 
 

 
Wordt vervolgd, volgende keer deel twee 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oproep evacuatieadressen 

 

De Duitse bezetter dwong najaar 1944 veel mensen uit de regio Arnhem-Nijmegen tot evacuatie. Het 
ging dus niet om vlucht of onderduik en de gastgezinnen kwamen in aanmerking voor een kleine 
gemeentelijke vergoeding. De evacuatie duurde tot zomer 1945, omdat ‘thuis’ vrijwel alles kapot was. 

Veel gezinnen uit Huissen bij Nijmegen trokken naar Steggerda en omgeving met hun kapelaan M.H. 
de Vries, want die was geboortig uit Steggerda. De evacués werden ondergebracht in o.a. Blesdijke, 
Oldemarkt, Steenwijkerwold tot aan Noord-Friesland toe.  

Veel pupillen uit het Hervormde Burgerweeshuis te Arnhem kwamen in Oldemarkt en Paasloo terecht, 
omdat de ‘vader en moeder’ van het weeshuis, A. Oord en A.G. Verbeek, uit Oldemarkt afkomstig 
waren. En nog tot ver in zomer 1945 kwamen randstedelingen als ‘hongertrekkers’ naar Noord-
Nederland. 

Sinds dit jaar, 75 jaar na WO II, zijn veel dossiers openbaar; bij de archieven uit Kuinre staan daarover 
geen details. Wij proberen via de het gemeentearchief van Steenwijkerland nadere gegevens te 
verkrijgen. 
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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: 
11 december, Kerstavond 24 december aanvang 19.00 uur, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 
5 maart. 
 
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 december De heer J. Smit 2e advent 10.00 uur 
12 december ’s ochtends is er GEEN dienst* 
19 december ds. W. Kok 3e advent 10.00 uur 
25 december Mevr. J.K. Lalkens-Hemeltjen  10.00 uur 
31 december de heer G. Doorn  19.30 uur 
 
 2 januari De heer S. Bakker  10.00 uur 
 9 januari De heer G. Doorn  10.00 uur 
 16 januari Ds. F. Westermann  10.00 uur 
 23 januari De heer K. de Lange  10.00 uur 
 30 januari Mevr. H. Kramer-de Jong  10.00 uur 
 
 6 februari Ds. G. van den Dool Viering Heilig Avondmaal 10.00 uur 
 13 februari Ds. M. Jongsma-Visserman  10.00 uur 
 20 februari Henk en Leonie Bijzondere dienst 10.00 uur 
 27 februari Mevr. J.K. Lalkens-Hemeltjen  10.00 uur 
 
12 december 
Op 12 december zou de kerstzangdienst ’s avonds gehouden worden. Dan is er normaliter ’s ochtends 
geen dienst. Door de aangescherpte maatregelen van het RIVM kan het koor momenteel niet oefenen. 
De kerstzangdienst kan hierdoor helaas NIET plaatsvinden. Voor de ochtend hebben we nog geen 
invulling. 
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31 december, Oudejaarsdag  
Op 31 december, Oudejaarsdag wordt er een dienst gehouden om 19.30 uur. Wat de precieze invulling 
is van deze dienst is momenteel nog niet bekend. De bedoeling is dat de invulling anders is dan een 
reguliere eredienst. 
 
Eindejaarscollecte 
Waarom een extra gift? 
Wij zijn een kleine gemeente met een eigen kerkgebouw. Wij maken ons soms zorgen over hoe het in 
de toekomst zal gaan met de kerk. Kunnen we een eigen kerkgebouw blijven bekostigen? We zien dat 
we de laatste jaren steeds een bedrag van onze spaarrekening moeten gebruiken om de kerk in Kuinre 
in stand te houden. Dat baart ons zorgen.  
Wat doen we met de extra giften? 
Ieder jaar aan het eind van het jaar maken wij de balans op van het afgelopen jaar. Wat hebben we 
anders gedaan dan het jaar ervoor? Wat kunnen we vaker doen? Wat moeten we juist niet veranderen? 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen blijven betrekken bij onze kerk? Ook dit jaar hebben wij dat 
gedaan.  
Ons kerkgebouw heeft de beschikking over een aula, deze is voor iedereen beschikbaar, u hoeft geen 
lid te zijn van onze kerk.  
Daarnaast leeft de behoefte aan andere bijeenkomsten, ook hiervoor willen we ons kerkgebouw meer 
openstellen voor het hele dorp. 
 
Wilt u ook een gift overmaken? Dat kan! Op: 
NL09 RABO 0361 2492 33  t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Kuinre.  
Wilt u bij betaling vermelden Eindejaarscollecte 2021 
 
 
Zondagsschool 
De leiding van de zondagsschool komt in de week van 13 t/m 18 december weer door het dorp voor de 
jaarlijkse collecte. Net als vorig jaar komen we met een collectebus. Kunnen we ook dit jaar weer op u 
rekenen? 
 
In plaats van de traditionele kerkdienst organiseren we op zondagavond 19 december (vierde advent) 
een lichtjeswandeling. De start is in de kerk en via een verlichte route wandelen jullie langs passages uit 
het kerstverhaal, de kinderen van de zondagsschool neemt u mee in het kerstverhaal. 
U kunt starten tussen 18.00 - 19.00 uur. Ter plekke zullen we kleine groepjes maken. Aan het eind staat 
er koffie/thee/limonade klaar met wat lekkers. En uiteraard een collectebus voor de gemaakte kosten. 
We kijken uit naar deze bijzondere manier van onze kerstviering. Uiteraard houden we ons aan de 
maatregelen rondom Covid-19. Deze wandeling is voor iedereen! We hopen u te ontmoeten. 
 

TE  KOOP 
Voor open monumentendag heeft Willeke Brouwer 
twee prachtige aquareltekeningen in kleur gemaakt 
van onze kerk. Deze kaarten A5 formaat en op stevig 
papier, zijn te koop. Voor € 2,50 heeft u zo’n prachtige 
kaart. Wilt u ook zulke prachtige kaarten, dan kunt u 
een e-mail sturen naar scriba-kuinre@live.com of 
contact opnemen met Elly Paulusma, tel. : 231539 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen u allen goede en gezegende feestdagen. 
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MYSTIEKE KERST GEANULEERD 
Mystieke kerst 

Jammer genoeg teistert corona nog steeds ons land en lopen de besmettingen op. De geldende 
maatregelen zorgen voor teveel beperkingen in onze voorbereidingen en voor het uitvoeren van het 
evenement. Deze combinatie maakt het voor ons niet mogelijk om mystieke Kerst verder te organiseren 
op de manier die wij voor ogen hebben. We hebben dan moeten besluiten om mystieke Kerst in het 
Kuinderbos ook in 2021 niet door te laten gaan. 

Een grote teleurstelling voor alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, samenwerkingspartners en andere 
betrokkenen. Mystieke Kerst is een prachtig evenement waar we allen erg naar uitkijken en waaraan 
vele vrijwilligers meewerken. Mede dankzij deze steun zou Mystieke Kerst een prachtig feest worden. 
We zijn ook erg dankbaar voor jullie support van dit jaar. De plannen leggen we een jaar op de plank en 
volgend jaar komen we dubbel en dik terug. 

We wensen iedereen een Merry Christmas! Tot volgend jaar, 
Bestuur Kas Kuinre 

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

Oud krantenartikel van zolder…… 
(jaar onbekend) 
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Warenhuis Kuinre 
 
Generaties zijn er mee opgegroeid en het is bijna niet voor te stellen 
dat het Warenhuis Kuinre, na ongeveer 50 jaar, uit het straatbeeld van 
Kuinre verdwijnt. Eerst beheert door Roeli haar ouders, later door Wim 
en Roeli. Deze winkel die bekend staat om het veelzijdige, uitgebreide 
en bijzondere assortiment, heeft jarenlang klandizie in de ruime regio 
opgebouwd. Bijzonder, omdat veel artikelen die nergens verkrijgbaar 
zijn in de winkel verkocht worden. En anders, indien mogelijk, wordt 
het voor de klant besteld. Dit jaar is er uitverkoop van alle artikelen 
want de winkel moet leeg. Hoge kortingen van 10% tot 75%. De winkel 
wordt niet overgenomen; door verandering van het koopgedrag van 
winkelend publiek is het niet meer rendabel voor een opvolger.  
 
Per 1 januari 2022 stoppen Wim en Roeli Schaart met de winkel. 
Mocht het echter zo zijn dat veel artikelen op voorraad zijn dan blijven 
ze  voorlopig nog drie dagen in de week geopend. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag zal de winkel geopend zijn. Maar in mei – juni 
volgend jaar is het definitief gebeurd.  
 
De drukkerij activiteiten zet Wim voort in hun woonplaats Zwartsluis. In een kerkgebouw wordt een 
ruimte beschikbaar gemaakt voor de drukmachines. Wim is bekwaam en heeft plezier in het drukwerk en 
blijft dit verzorgen. 
 

Er is veel veranderd in de winkelloopbaan van Wim en Roeli. 
Neem het drukwerk maar, waar vroeger alles getypt, gestencild en 
geniet moest worden, is tegenwoordig door de automatisering en 
digitale mogelijkheden aanzienlijk vooruitgang is geboekt. Het gaat 
echter niet helemaal vanzelf, maar er is technisch veel mogelijk en 
de kwaliteit van het drukwerk is verbeterd. We weten allemaal nog 
wel dat we voor een kopieer werk naar Wim gingen. Voor een 
kwartje per vel een kopietje laten maken.  
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een printer om te kopiëren. 
Men levert zelf het werk digitaal zo goed als klaar in bij Wim. 
Geboorte, trouw en andere gelegenheidskaarten zocht je uit in een 
boek en Wim regelde het drukwerk en tegenwoordig is op dat 
gebied van  alles te regelen online.  
 
Op knutsel, hobby- en handwerk 
gebied zijn veel en allerlei artikelen  

aanwezig in de winkel. Met name het knutselen is aan mode en trends 
onderhevig. Wat waren er veel mensen in de ban van pergamano,  
embossen, servetten plakken op dakpannen, potten, vogelhuisjes ed. 3D 
knipwerk. Echter 3D knipwerk is gebleven, er worden altijd nog mooie 
kaarten mee gemaakt. Trends in de kerstboom heeft ook een opgang 
gemaakt, vroeger hing men allerlei kleuren en versiering in de boom. De 
laatste jaren wordt de boom versiert op kleur.  
 
Wim en Roeli hopen na de sluiting van de winkel meer tijd te kunnen 
besteden aan hun liefhebberijen. Fietsen, wandelen, vissen en varen in 
de regio. Wim en Roeli hebben een open punter. Als Wim de haven van 
Zwartsluis uit vaart, is het volop genieten op het water in de mooie 
omgeving. Verder zullen er nog allerlei klussen in en om het huis te doen 
zijn. Thuis, maar zeker ook bij de kinderen….  
 
We wensen Wim en Roeli een goede uitverkoop toe en alle goeds voor de toekomst.  
 



 
 45 

 

 

 

 

 
 



 
 46 

 

V.C.K. ‘76 
 

 

 

 

Het volleybalseizoen is inmiddels weer van start en met de nodige aanpassingen kunnen we weer 
trainen en competitie spelen. Iedereen moest weer even in het ritme komen maar we zijn blij weer te 
kunnen volleyballen. 

Dit keer een wedstrijdverslag in het Kuunders Kwartiertje dat door een speelster van dames 2 is 
geschreven. Te leuk om niet met jullie te delen! 

“Dames 2 keek al vanaf het begin van het seizoen uit naar deze wedstrijd: VCK tegen Sparta. De 
desbetreffende datum 29 oktober werd weken van tevoren al rond geroepen door Alieke, want zij wilde 
zoveel mogelijk publiek De Botter in hebben. Van al dat publiek werden sommige dames wel wat 
zenuwachtig, dus op donderdag moest iedereen hard aan de bak tijdens de training.  

Eindelijk was de avond van de derby aangebroken, maar eerst konden de dames genieten van het 
heerlijke eten van Jurgen. Het was namelijk de laatste vrijdag van de maand en het thema was 
Mexicaans. De dames 2 had ook de tegenpartij uitgenodigd en ook zij kwamen gezellig langs.  

Na de winst van de meiden die ook moesten spelen tegen Sparta konden de teams de zaal betreden. 
Tijdens de warming-up nam de spanning steeds meer toe naarmate er ook meer publiek kwam 
binnenlopen. Er kwam zelfs een spandoek tevoorschijn met de tekst ‘Hup Kuinre Hup!’. Het eerste van 
VV Kuinre heeft ook nog eens hun training naar voren verplaatst, zodat ze ook konden juichen voor de 
dames. Daar komt ook nog eens bij dat Sparta met een grote groep supporters was gekomen. 

Het fluitsignaal klonk en Sparta mocht als eerst starten met de opslag. De eerste set ging het gelijk op, 
maar VCK verzwakte op het laatste moment en de eerste set ging naar de dames uit Munnekeburen. 
Het stond inmiddels bomvol met publiek, maar VCK liet zich niet gek maken en pakte vervolgens de 
tweede set. Het stond 1-1 en de spanning was om te snijden. Ook de derde set ging naar VCK met heel 
veel blijdschap begonnen ze aan de laatste set, want met verlies gingen ze sowieso niet meer naar huis. 
Sparta gaf het ze alleen niet zomaar weg, het werd namelijk bloedstollend spannend. Het stond 24-24, 
maar de laatste twee punten pakten de dames uit Kuinre.  

Gespring, gejuich en gelach kwam er vanuit de kant van VCK, want ze hadden eindelijk hun eerste winst 
van het seizoen te pakken, dat ook nog eens bij deze derby en met zoveel publiek. Wel een 
teleurstelling voor Sparta, maar na een kratje bier dat werd afgeleverd in hun kleedkamer was het al 
gauw weer goed. Ook wat tranen bij Kuinre, want Laura ging flink door haar enkel tijdens het juichen 
voor de winst. Haar avond ging helaas niet verder bij Jurgen aan de bar, maar bij de dokterswacht. 
Gelukkig gaat het alweer wat beter en hebben we wat wijn en chocolade gebracht voor de pijn. 

De dames willen graag al het publiek bedanken voor de gezellige avond, de dames uit Munnekeburen 
voor de leuke wedstrijd, Jurgen en Sem voor het lekkere bier en Akkelien van de Kleine Burcht voor de 
overheerlijke bruine fruitschaal. Heel erg bedankt allemaal! 

De dames 2 kijkt uit naar 11 februari voor de volgende derby tegen Sparta.” 
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De jeugdleden hebben aan het eind van het seizoen altijd een afsluitende activiteit. Vanwege corona 
werd dit steeds uitgesteld maar op 16 oktober jl. zijn ze dan eindelijk afgereisd naar Avonturenpark 
Hellendoorn waar zij een fantastische dag hadden. Ouders en andere vrijwilligers bedankt voor jullie 
hulp! 

Lijkt het jou nou ook leuk om bij VCK’76 te gaan volleyballen? Je mag altijd een maand gratis mee 
trainen om te zien of het wat voor je is. 

De jeugd traint op maandag, afhankelijk van niveau tussen 17.00 en 20.00. 

Recreanten trainen op woensdagavond, senioren dames en herenteams op donderdagavond. 

 

                                                          

 

                                               Bestuur VCK’76 
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Familieberichten 
 
 
 
 
 

 
 

 
********************************************************************************************* 
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Sinterklaasintocht 
 
Afgelopen zaterdag 16 november kwam de Goed Heiligman weer 
aan in Kuinre. Dit jaar werden de inwoners van Kuinre en omstreken 
de week voorafgaande aan dit jaarlijkse evenement, al op de hoogte 
gehouden van de voorbereidingen via dagelijkse updates op 
Facebook. Ondanks de nodige ‘problemen’ legde de KU 11 
uiteindelijk en zoals vanouds aan bij de NH kerk. Onder leiding van 
een muzikale noot van DJ Kuule en luid van welbekende 
Sinterklaasliedjes, werd de Sint hartelijk door een ieder uit Kuinre en 
omstreken onthaald. 
  
Met hulp van Sints trouwe helpers op de ecochoppers, werd gezorgd 
dat de hele stoet zonder gevaren zich kon begeven richting MFA de 
Botter. Daar hebben de kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 
t/m 4 prachtige liedjes gezongen en gedanst voor Sinterklaas. 
Uiteraard werd er ook heel wat afgekletst en besproken. De trouwe 
kindervriend is immers lange tijd afwezig geweest. Zo is er gepraat 
over de afsluiting van wegen, verhuizingen, behaalde zwemdiploma’s 
en gezinsuitbreidingen. Er werd zelfs een speciaal pakket afgeleverd 
met een echte Bakpiet erin! Terwijl Sinterklaas op de hoogte 
gebracht werd van alle nieuwtjes uit het dorp, bakte de Bakpiet er 
vrolijk op los en zong ondertussen het PIET-ZA lied.    
 
Net als voorgaande jaren, werd er ook dit jaar aan de oudere kinderen gedacht. De kinderen maakten hun eigen 
speculaas PIET-ZA. Ook dit jaar werd er weer gestreden om de begeerlijke titel ‘De enige echte 
Sinterklaaskenner’, dit jaar in de vorm van ‘Beste Bakpiet. Waar eerder Elise Geerlings, Kim Polderman, Aaliya 
Smidt er met de titel vandoor gingen, mag dit jaar Lars Braad zich deze toeschrijven. Kortom, een heel geslaagd 
begin van één van de mooiste perioden in het jaar! 
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Puzzel    
 
K A N D E L A A R K E N E S R A A K E R 
D E E N E R E I S R E V U U T R E Ü W K 
O N R E T S T S R E K R S M A R E T A K 
N E R S N A X U W B A L S W S N E A U E 
K R E R T D I R S S R X M T S T R O B R 
E S E E V P O P N D L E V G M S T R S S 
R E N D E I A B A O M E S T A I R A M T 
K E R R D E S K R T R B E C S T S E O K 
E N G E L K L Z K L V B N K I L K J T A 
J O S H F W I E I E O K L O P N U M A A 
K L E D O S T C W E T F E N E K H H I R 
U N C B E T H L E H E M I R R E P U F T 
T W T A S T P A A H C S E G S U Z E K N 
S P L H I N A C H T M I. S E L T S E T F 
T E E N B A Q P I J D K R B B O B P L E 
S T G L Ü H W E I N G D E B J E Z O H C 
R E A G I E W I E R O O K I N D D E O F 
E S B E U W B R S T E I E R P U N C H M 
K I N D E K E J E Z U S R K R A N D E T 
P U Z Z E J T E L L A T S T S R E K L O 
 
 
BAL   HULST  KERSTSTALLETJE  NACHTMIS 
BETHLEHEM  JOSEF  KERSTSTER   OS 
BOWL   KAARS  KERSTSTUKJE  PIEK 
DEN   KAARSEN  KERSTVERLICHTING RENDIEREN  
DONKER  KANDELAAR  KINDEKE JEZUS  RUDOLF 
EIERPUNCH  KERSTBOOM KRANS   SCHAAP 
ENGEL  KERSTKAART KRIBBE   SLEE 
EZEL   KERSTMIS  MARETAK   STRO 
GLÜHWEIN  KERSTPAKKET MARIA   VERSIEREN 
HERDERS  KERSTPUZZEL MIRRE   WIEROOK 
 
 

 
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: Bram Lageweg 
 
De oplossing was: Pieter Konijn. 
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