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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 juni, de inhoud van de krant betreft de maanden maart, 
april en mei. Lever uw kopie uiterlijk 15 mei 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 Centerrr 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 



 
 2 

 

Van de redactie…. 
 

Soms lopen de dingen anders dan we verwachten of hopen. Zo ook het afgelopen winterseizoen. We 

waren licht optimistisch na een periode van verruiming van de maatregelen in de zomer en herfst. 

Bijeenkomsten, vergaderingen, sport, school, horeca ed. waren immers, zij het met de nodige 

voorzichtigheid, weer van start gegaan. Het sociale leven kwam weer op gang en wat was dat fijn voor 

iedereen. Hoe goed de digitale informatievoorziening ook is, bij fysieke bijeenkomsten is er meer 

betrokkenheid, interesse en interactie. Er lagen alweer plannen in het verschiet bij diverse verenigingen 

voor allerlei activiteiten. Iedereen had weer voorzichtig de gang te pakken, maar helaas begin december 

ging er weer een streep door. Jammer voor de normaal gezellige decembermaand. Het bleek achteraf 

wel noodzakelijk, het coronavirus greep om zich heen. Vooral bij de kinderen van de basisschool, 

voortgezet en hoger onderwijs. We weten allemaal hoe groot de betrokken kring van mensen rondom 

een school is. De besmettingen liepen hoog op en leverden lege schoolklassen op. Met een extra lange 

“kerstvakantie” tot gevolg. Dit had veel impact op de samenleving. 

We merken allemaal de gevolgen van de hoge besmettingsgraad. Door quarantaine zitten veel mensen 

thuis en daardoor krapte aan mensen op de werkvloer, leveringstijden lopen op en daardoor loopt de 

planning wel eens mis. Met begrip en een flexibele opstelling kom je het verst en maken we er het beste 

van. 

Gelukkig kunnen er nu wel weer allerlei plannen gemaakt worden, zij het met een nodige slagen om de 

arm. De Feeststichting presenteerde met een knipoog naar de persconferentie het voornemen voor een 

“Kleintje Kuundersfeest” in september. In juni volgt een update over de mogelijkheden om dit feest 

gestalte te geven. Sportcompetities en verdere verenigingsactiviteiten zijn weer gepland voor deze 

periode en het komende seizoen. In deze dorpskrant zien we alweer verschillende dingen op de agenda 

staan. We kijken er allen naar uit. Met het voorjaar in de lucht, wordt onze energie enigszins geprikkeld. 

Laten we met goede moed en zin de draad weer op pakken. 

We wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

  

Maart  

Eind maart Kasquiz: definitieve datum nog niet bekend, hou de Facebookpagina van de 
KAS in de gaten voor meer informatie 

25-03-2022 Jeugdhonk: verlaat Carnaval (groep 6 t/m 16 jaar) m.m.v. DJ Kuule,  
19.30 uur – 21.30 uur 

  

  

  

  

  

  

April  

07-04-2022 Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Kuinre, aanvang 20.00 uur De Botter 

Paasweekend Jeugdhonk: familieactiviteit 

18-04-2022 Buitendagnop.nl vanaf 10.00 uur Hopweg 21 Bant 

30-04-2022 KAS: autopuzzeltocht 

  

  

  

Mei Fancyfair 

07-05-2022 Jeugdhonk: Fancyfair 2.0 

Eind mei St. Ouderen Kuinre en Blankenham: gezellige middag (meer informatie volgt) 

  

  

  

  

  

Juni  

26-06-2022 KAS: fietstocht 

  

  

  

  

  
 

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  Dierenambulance Witte Gerrit 06 38768173  
 
Openingstijden bibliotheek  
Maandag 14.30-17.00 uur en donderdag 14.30-17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5 

 

 

 

    

 

 

 

 



 
 6 

 

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    

   

Beste bewoners, 

Op het moment dat ik dit schrijf is een storm losgebarsten, maar toch is de lente in aantocht. De eerste 
krokussen zijn alweer gesignaleerd, dus we gaan de goede kant op. En niet alleen qua natuur, ook de 
lockdown(s) komen tot een einde, althans voorlopig en hopelijk definitief. Dat betekent een vrolijke lente 
met meer mogelijkheden. Iets om naar uit te zien. 

Het bestuur van het PBK heeft hierdoor weer kunnen vergaderen. Een korte samenvatting: 

- Overleg gemeente: 
Overleg met de gemeente is weer in gang gezet, mede dankzij onze nieuwe regio coördinator. Een 
eerste kennismaking heeft plaats gevonden en het lijkt op een positieve voortgang met de gemeente. 
We hebben de lopende projecten besproken. 
 
- Voortgang Woningbouw Kuinderdiep: 
De gemeente is op dit moment volop bezig om alle benodigde vergunningen binnen te krijgen voor de 
bouwplannen op het Kuinderdiep. Wij noemen dit fase 1. Wij als plaatselijk belang worden op de hoogte 
gehouden van deze ontwikkelingen, zo is onder andere het geluidscontour binnen en is er gesproken 
met het Waterschap over de waterkering, ook dat lijkt in orde. Op dit moment ligt alle informatie ter 
beoordeling bij de stedenbouwkundigen en deze zullen dit in een planschets verder uitwerken. Deze 
schets wordt het vertrekpunt om te komen tot een plan met een indeling van de verschillende kavels. 
Aangezien er op dit moment slechts twee inschrijvingen uit Kuinre bij Wetland Wonen bekend zijn is 
besloten geen sociale huurwoningen te bouwen maar worden de plannen voor koopwoningen 
uitgewerkt. Dit op basis van de door de enquête verworven wensen van de bewoners van Kuinre. 
Mocht er wel meer belangstelling zijn voor huurwoningen dan kunt u zich inschrijven bij Wetland Wonen. 
Dit kan via de website www.wetlandwonen.nl of per telefoon op 0527-249710. 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op het Kuinderdiep. We zullen dit mailen naar 
de bij ons bekende email adressen. 
Wanneer u hiervan ook op de hoogte wilt blijven, of ook geïnteresseerd bent in een kavel, dan kunt u 
een mail sturen naar wonenkuinre@gmail.com. Vermeld daarin uw naam/namen, adres, 
telefoonnummer en email adres. 
 
- Sociaal Werk 
Nu de mogelijkheden er weer zijn zal geprobeerd worden de contact/koffie ochtenden in de Botter weer 
aan te vangen. Eventueel wordt een mogelijkheid bekeken om gedurende een gehele dag “open” te zijn. 
Tevens wordt er in overleg met Sociaal Werk de Kop gekeken naar de mogelijkheden om meer taken 
t.b.v. bewoners in Kuinre uit te rollen. Cruciaal in deze ontwikkelingen is het hebben van voldoende 
personeel bij Centerrr om gevolg te kunnen geven aan oproepen. 
 
- Centerrr Supermarkt 
Het PBK streeft naar een overleg met de gemeente en andere betrokkenen i.v.m. continuering van het 
contract over enkele jaren. Er is geen hoge urgentie, maar het PBK wil hierbij wel vinger aan de pols 
houden en zorgen dat het contract t.z.t. verlengd wordt. U wordt op de hoogte gehouden. 
 
- Energietransitie 
De werkgroep heeft van de gemeente bericht ontvangen dat tot aan de verkiezingen er geen 
ontwikkelingen plaats zullen vinden. Het beleid wat betreft de energietransitie in Steenwijkerland is 
geëvalueerd. Na de verkiezingen is het aan de nieuwe coalitie om dit verder uit te werken en evt. aan te 
passen. 
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- AZC 
Er is vanuit het PBK geregeld dat het PBK altijd vertegenwoordigd is bij de AZC overleggen. Het PBK 
hecht waarde aan een goed overleg met onze buren van het AZC, waardoor Kuinre op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen en ook een directe lijn heeft m.b.t. mogelijke calamiteiten. 
 
- N351 
Door een winterstop zijn de werkzaamheden gestagneerd. Hiervan bent u op de hoogte gesteld. Zoals 
het er nu uitziet zal er een voortgang in april 2022 plaatsvinden en zullen de werkzaamheden verder 
worden afgerond. 
 
- Onderhoud openbaar gebied Kuinre 
Met onze nieuwe regiocoördinator is afgesproken dat er een schouw zal plaatsvinden m.b.t. uitvoering 
van de periodieke werkzaamheden in Kuinre. Dit is een langdurige wens vanuit het PBK. Door allerlei 
omstandigheden heeft de gemeente dit tot op heden niet kunnen realiseren, maar hopelijk hoort dat 
binnenkort tot het verleden. 
Mogelijk heeft u opmerkingen in deze. U kunt ons via de mail hiervan op de hoogte brengen 
(plaatselijkbelang@kuinre.nl), graag met naam en telefoonnummer. 
Mocht u overigens een calamiteit willen melden bij de gemeente dan kan met een z.g. MOR melding, te 
vinden op de website van de gemeente. Ervaring leert dat hier adequaat op wordt gereageerd door de 
gemeente. 
 
- Wegafsluitingen 
Wij hebben van de gemeente te horen gekregen dat per direct de brug bij Slijkenburg de Kuinderpolder 
in is afgesloten in verband met onderzoek naar mogelijke betonrot. 
Ook zal de Punterweg worden afgesloten in week 10. Eind vorig jaar is de Punterweg door de gemeente 
opnieuw geasfalteerd. Langs dit nieuwe asfalt wordt, om de bermen te behouden, op veel wegvakken 
binnen de gemeente bermbeton aangebracht. Eind vorig jaar is dit op de Punterweg niet meer gelukt, 
omdat de provinciale werkzaamheden aan de N351 toen moesten starten. 
Inmiddels zijn onze werkzaamheden nu gepland en wel in week 10 (maandag 7 t/m vrijdag 11 maart). 
De aannemer gaat dan tegelijk aan beide kanten het bermbeton aanbrengen. Hiervoor wordt de 
Punterweg gedurende week 10 volledig afgesloten tussen De Schans en de Lageweg en wordt er een 
omleiding ingesteld. Aankomende week worden de vooraankondigingsborden voor deze afsluiting langs 
de weg geplaatst. 
 
- Het Dorsplan 
De communicatie m.b.t. het Dorpsplan naar de wijken heeft de afgelopen jaren stil gelegen vanwege de 
corona. Het PBK wil de overleggen weer opnieuw opstarten. Om de vertegenwoordiging te actualiseren 
zal contact opgenomen worden met de verschillende wijken. Veel punten uit het Dorpsplan zijn 
inmiddels wel gerealiseerd. Het PBK zal daarom het huidige Dorpsplan inventariseren en het plan zelf in 
overleg met de vertegenwoordigers gaan actualiseren. 
 
- De Sluis 
Er wordt de komende maanden technisch groot onderhoud gepleegd aan de Sluis. Dit kan mogelijk 
overlast veroorzaken. Helaas is dit niet te voorkomen. De Sluis is ruim 30 jaar oud. 
 
- Parkeren Kuinre 
Doordat het autopark in Kuinre groeit is daarmee het parkeren een groeiend probleem. Tijdens de 
renovatie van de N351 is het Waagplein tijdelijk als parkeer uitvalsbasis ingezet. Tot op heden wordt 
daar gebruik van gemaakt. Het PBK zal i.o.m. bewoners nagaan in hoeverre dit een blijvende situatie 
zou kunnen zijn. Het zou een oplossing kunnen bieden voor het toenemend aantal auto’s. De bewoners 
in de buurt van het Waagplein hebben of zullen een brief ontvangen met meer info. Mocht u hier ook 
behoefte aan hebben en heeft u deze brief niet ontvangen kunt u contact opnemen met; Coen van den 
Hengel (06-10682426) of Tineke Poppe (06-55593557) 
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- Vacature Dorpsomroeper 
De dorpsomroeper is een authentiek en uniek symbool in Kuinre. Wie kent hem niet? Wie heeft niet zijn 
bel gehoord voordat hij zijn nieuwsberichten verspreide in de Kuunder. Helaas heeft de huidige 
dorpsomroeper aangegeven te willen stoppen met deze vrijwillige functie. Daarom hierbij een oproep 
voor een nieuwe dorpsomroeper. 
“Wie o Wie” wil hier de komende jaren invulling aan gaan geven. Het PBK hoopt, tezamen met de 
huidige dorpsomroeper, van harte dat iemand zich zal aanmelden. Na aanmelding zorgt het PBK voor 
contact met de huidige omroeper voor nadere informatie. 
 
- Voorjaarsledenvergadering 
De voorjaarsledenvergadering in april kan dit jaar gelukkig weer plaatsvinden. Een agenda zal deur aan 
deur worden rondgebracht. Op dit moment is er nog geen spreker bekend. 
Maar houdt u alvast de datum van de ledenvergadering vrij in uw agenda: 7 april 2022, aanvang 20.00 
uur in de Botter. 
De huidige voorzitter draagt dan de “symbolische voorzittershamer” over aan de nieuwe voorzitter van 
het PBK. 
Wij kunnen elkaar dan gelukkig weer zonder mondkapjes etc. ontmoeten. 
 
Met hartelijke groet, 
Plaatselijk Belang Kuinre 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 
 

Eindelijk konden we weer, maar gooide het weer bijna roet in de stamppot. 
60 personen trotseerden de harde wind om er toch weer eens uit te zijn. 
We begonnen net als andere keren met een paar spelletjes bingo, waar weer 
fanatiek aan mee werd gedaan soms met 3 goede bingo s tegelijk. 
Jurgen had 4 mooie stamppotten gemaakt met speklapjes, gehaktbal en worst. 
We eindigden met de klassieke pappen, zoals rijstepap, griesmeel en yoghurt. 
Iedereen was voldaan en er was weer een prima sfeer. 
Daarna volgde een stormachtige thuisreis. 
 

Mededeling 

In plaats van een reisje gaan we eind mei een gezellige middag met eten organiseren. 
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Op z’n Kuunders 
 
Egypte in de vitrinekast 

In de vitrinekast in de hal van het dorpshuis is een mini expositie van 
reizen die Astrid Versluis heeft gemaakt naar Egypte. Er staan hele 
bijzondere objecten in o.a. een Egyptisch jurkje dat gedragen wordt 
tijdens feestelijke dagen. Egyptische oliën, een masker van 
Toetanchamon. Een goudkleurig potje met Egyptisch woestijnzand uit de 
Vallei der Koningen gevonden bij het graf van Toetanchamon. Verder 
allerlei attributen, beelden en souvenirs uit de cultuur en traditie uit 
Egypte. 

Zeer de moeite waard om deze mini tentoonstelling te bekijken. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Poes weer thuis 

 
Al sinds de zomer liep er op het industrieterrein in Kuinre een 
zwerfpoes. Niemand in de buurt herkende de poes. De poes zat 
geregeld bij de familie Kroes. Deze dierenliefhebbers gaven de 
poes eten en drinken. Nu was de poes wel erg hecht geworden en 
durfde zelfs al in huis te komen. Samen met de hond werden ze 
dikke maatjes. Ze wilden de poes wel graag houden maar eerst 
zou het wel fijn zijn als er geen gezin deze poes miste. Dus Astrid 
met de chipreader gaan controleren of er een chip in zat. En jawel 
er zat een chip in. De poes kwam uit Oldemarkt en na een 
telefoontje met de eigenaar bleek dat ze erg gemist werd. De 
Kroes kinderen waren er wel een beetje verdrietig van dat er een 
eigenaar was gevonden. Ze kwamen haar zo snel mogelijk 
ophalen. De poes is vast per ongeluk meegelift en in Kuinre 
terecht gekomen. De eigenaren vonden het fijn dat er tijdens de zwerftocht goed voor de poes was 
gezorgd. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

De stormen hebben ook in Kuinre huisgehouden. 
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Op z’n Kuunders 

 
Herstel mountainbike route in het Kuinderbos. 

 
In januari 2021 is er een actieve groep, onder aansturing van een oud-medewerker van 
Staatsbosbeheer Rob Muilwijk, bezig om de mountainbike route te herstellen. Deze groep van ongeveer 
20 personen uit o.a. regio Emmeloord, Bant en Kuinre bezig om het traject van 22 kilometer weer goed 
begaanbaar te maken. Peter Koole uit Kuinre is ook zeer betrokken en actief bij dit project.  
De ruiterpaden en de mountainbike paden worden gezamenlijk gebruikt door mountainbikers en ruiters. 
Nu zijn er singletracks aangelegd apart van de ruiterpaden.  Dit geeft meer uitdaging en lol voor de 
mountainbikers.  
 
Mountainbikers die de route rijden en onderweg iets tegenkomen, bijvoorbeeld obstakels, of tips hebben 
kunnen dit per mail melden bij Peter Koole: vijverpark15@gmail.com. Mocht er onder mountainbikers 
belangstelling zijn om mee te helpen aan het verbeteren van de mountainbike route dan kunnen die zich 
aanmelden via genoemd mailadres.   
 

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

Visbakken IJsclub Kuinre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 10 december is er door IJsclub Kuinre vis gebakken en verkocht. Dit was een groot succes en 
voor herhaling vatbaar. 

mailto:vijverpark15@gmail.com
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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. 
  
  
VOORJAAR IN AANTOCHT 
  
De reigers en de uilen zullen weldra eieren gaan leggen tegen eind februari, de hazen rammelen er al op 
los, binnenkort zullen de padden en kikkers uit hun winterslaap ontwaken en aan hun gevaarlijke 
trektochten beginnen. De schermen zijn geplaatst, ca. 30 schoolklassen hebben zich al aangemeld en 
als het even kan en past binnen de covid regels gaan weer ruim 500 kinderen een mooie natuur 
beleving tegemoet. Ook de boswachters hebben niet stil gezeten. 25000 bomen en struiken zijn geplant. 
6 kilometer bosrandbeheer is uitgevoerd voor insecten, vogels en kleine zoogdieren, regelmatig hebben 
we rotzooi van een ander moeten opruimen, veel kerstbomen verkocht in december en recent helpen 
zoeken naar een vermiste persoon. Op de T-kruising Schoterweg-Wellerzandweg is een faunapassage 
aangelegd voor ringslangen, amfibieën en kleine zoogdieren. Bij de biologische boeren waar we mee 
samenwerken hebben we 1 km singels in het polderland aangeplant. In het noordelijk deel van de 
boswachterij is een extra wateraanvoersloot gegraven t.b.v. de landbouw, de sloot is meanderend 
aangelegd en heeft een schouwregime dat beter bij natuurbeheer past. In het Schoterveld is een deel 
van de landschapswal klaar en deels ingeplant met struiken zodat het een aantrekkelijk gebied wordt 
voor insecten, vogels en wederom kleine zoogdieren. 
  
2e PAASDAG, ANDERE VARIANT?? 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een www.Buitendagnop.nl 3.0 op 18 april (2e paasdag). 
We hebben de gemeente Noordoostpolder voorgelegd om 2 varianten voor te bereiden. De traditionele 
dag en een wandelvariant van 4,5 km. Deze laatste variant is dan vergelijkbaar met een winkelstraat, 
waarbij op drukke punten een mondkapje noodzakelijk zal zijn, bijv. bij een horecapunt of een 
demonstratie van schapen drijven als daar veel mensen omheen staan. Dat idee is goed ontvangen en 
dat wordt nader uitgewerkt. Noteer dus vast 18 april in je agenda, voorinschrijving zal noodzakelijk zijn 
zodat we kunnen sturen in het aantal bezoekers dat te zijner tijd past binnen de corona regelgeving. Er 
komen 3 parkeerplaatsen en we gaan elke 10 minuten 10 auto’s per parkeerplaats laten instromen. Als 
de versoepelingen blijven bestaan wordt het uiteraard een traditionele buitendag gewoon bij de Veenkuil. 
Hou onze website in de gaten www.buitendagnop.nl 
  
  
Vier het voorjaar tijdens de ‘Buitendag Noordoostpolder’ bij Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. 
  
Het eerste prille groen schijnt door de bomen, vogels zingen hun hoogste lied en de bosbodem prikkelt 
de neusgaten: in het voorjaar lonkt de natuur. In het Kuinderbos, waar het bos uit zijn winterslaap 
ontwaakt, nodigt Staatsbosbeheer iedereen uit voor een gezellig dagje natuur. 
  
Tijdens de BUITENDAG NOORDOOSTPOLDER, georganiseerd door Staatsbosbeheer en Lionsclub 
Noordoostpolder op 2e paasdag 18 april kan iedereen kennis maken met het werk van Staatsbosbeheer 
en deelnemen aan tal van activiteiten. 
 
 
Plezier voor jong en oud 
Ook dit jaar heeft de organisatie de Ridders van de IJssel weer uitgenodigd. Deze ridders strijden met 
zwaardgevechten om de hand van de Jonkvrouw. In het middeleeuwse kampement maken zij wapens, 
breien maliënkolders en koken zij zoals vroeger werd gedaan. 
Voor de kleintjes is er een speciaal programma: samen met de paashaas zoeken naar chocolade eieren, 
timmeren van een nestkastjes, eieren schilderen en geschminkt worden. Er staat een springkussen en 
er is een knapperend kampvuur om een broodje te bakken. Wie niet over het kabouterpad loopt, mist 
iets unieks! 

http://www.buitendagnop.nl/
http://www.buitendagnop.nl/
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En deze editie kent uiteraard weer de mogelijkheid om samen met jouw hond, welk ras dan ook, mee te 
doen aan de “Jack Russel Race”. Er is een parcours uitgezet waarbij jouw viervoeter ook mee kan 
rennen. Dus breng je trouwe vriend mee en maak er samen een sportieve dag van. 
Voor de oudere kinderen is er de klimwand, ringsteken op de een minitractor en veel leuke spelen, zoals 
bijlsteel hangen en quad rijden. 
De rondvaart op het meer met de boswachter of een ritje met de huifkar door het uitgestrekte 
Kuinderbos zijn ook dit jaar weer mogelijk. 
In totaal zijn er 80 stands en activiteiten te beleven. 
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom op de locatie aan de Hopweg 21 in Bant. 
De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,50 en voor volwassenen € 4,50. 
Tot slot, parkeren is geen probleem. Op 150 meter afstand van de hoofdingang is een 
parkeergelegenheid voor 400 auto’s en aan het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 600 auto’s. 
Vanuit het Schoterpad wordt u met een trekker en huifwagen naar het festivalterrein vervoerd. 
 
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om van 2e paasdag een geslaagd dagje uit te maken voor het 
hele gezin bij Staatsbosbeheer. Voor meer informatie over de Buitendag Noordoostpolder kijkt u 
op www.buitendagnop.nl  en volg ons op Facebook buitendagnop 
  
STANDHOUDERS GEZOCHT 
We zijn nog op zoek naar standhouders die op een of andere manier een link hebben met natuur of 
natuurproducten, of activiteiten met en voor kinderen. In de meeste gevallen regelen wij dan een 
marktkraam voor je en bij goed weer veel publiek. Voor informatie of vragen kun je mailen 
met h.bergman@staatsbosbeheer.nl. Op www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos zijn vanaf 1 april kaartjes 
te reserveren als dat nodig mocht zijn. 
  
Via twitter @boswachterharco ga ik samen met onze stagiaires de nectarboog van het Kuinderbos in 
beeld brengen, alle bloeiende planten, struiken en bomen spelen daar een belangrijke rol is. Ze leveren 
onze insecten en vlinders de benodigde “brandstof” in de vorm van nectar om te kunnen vliegen en zich 
voort te kunnen planten. Deze bloesem wordt later in het jaar weer een vrucht in de vorm van een bes, 
zaden of een vrucht en zijn dan weer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. 
  
 

 

Foto van de storm die over het land raasde op 18.02.22, maakte veel schade aan fijnsparren in het 
Kuinderbos. 

http://www.buitendagnop.nl/
mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos
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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 
 
De afsluiting voor de kerstvakantie was anders dan dat we gehoopt hadden, daarom hadden we een 

“Nieuwjaar High Tea” gepland. Welkom terug op de peuterspeelzaal, Happy 2022. We hebben geproost 

met echte kinderchampagne, heerlijk fruitspies gegeten en andere lekkernij. Juf heeft ons geschminkt en 

we hebben “oud Hollandse” spelletjes gedaan. Het was fijn om weer terug te zijn.  

Kinderopvang KaKa werkt op alle lokaties met Piramide. Waarom Piramide? Piramide is een voor – en 

vroegschoolse methode om elk kind de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Het 

consultatiebureau geeft aan die peuters een zogenaamde VVE-indicatie, die mogelijk een risico op een 

onderwijsachterstand hebben. Het is één van de methodes die spelenderwijs gericht aandacht besteedt 

aan de ontwikkeling van kinderen. 

Nieuw is Piramide Digitaal, hierin zitten vele mogelijkheden en ideeën om de klas bij ieder thema weer 

uitdagend in te richten.  

• In een veilige omgeving laten we peuters spelen en leren, zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen.  

• Het actief stimuleren van de ontwikkeling staat voorop. 

• Piramide Digitaal ondersteunt op een interactieve manier. 

• De aanpak is goed te gebruiken ongeacht de samenstelling van de groep.  

• Piramide Digitaal geeft plezier aan peuters en pedagogische medewerkers. 

Mijn collega Jessica heeft gewerkt in Dwingeloo, waar ze al met deze methode 

werkten. Zelf heb ik in 2009 Startblokken gevolgd, bij Kinderopvang KaKa worden alle PM gekwalificeerd 

met Piramide. De ontwikkeling van Piramide Digitaal geeft mij een nieuwe uitdaging om mee aan de slag 

te gaan. Aan het einde van de cursus in februari jl. heb ik een collage gemaakt over al mijn bevindingen, 

mijn leerproces.  Deze zou ik graag met u, ouders van onze peuters en toekomstige peuters, willen 

delen. Wij hopen dan ook dat we binnenkort u kunnen ontmoeten op de speelzaal, zodat u kunt zien 

waar de peuters het plezier aan beleven. We werken maandelijks met een nieuw thema, dus voor de 

kinderen steeds weer een nieuwe uitdaging om fijn te spelen en te ontwikkelen. 

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. 

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. Dat is mogelijk door de 
kleinschalige opzet van onze locaties. 

Heb je nog vragen of wil je eerst even overleggen? Bel dan gerust met 0521 – 700 240 of stuur een mail 
naar info@kaka.nl. Ook mag u natuurlijk gewoon even langskomen tijdens de openingstijden.  

  
Wil je ook met ons spelen, kom een keertje langs bij Tweeplus in de basisschool.  
Groetjes juf Jessica en juf Elly 

 

mailto:info@kaka.nl
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Oud krantenartikel van zolder…… 
 

 

 
 
Niet bekend uit welk jaar dit artikel komt. Helaas valt ook de onderste regel van het artikel weg. 
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Op z’n Kuunders 
 
 

25 jaar getrouwd 

  
Op 24 januari waren wij 25 jaar getrouwd , de buren hebben ons toen verrast met een mooie boog, waar 
we ze graag voor willen bedanken! 
  
Jan & Freda.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Gonnie de Rond  
 
60 jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onderhoud tuin kerk 
 
Zaterdag 27 november was het weer zover. Rond negen uur verzamelden weer 5 vrijwilligers om de tuin 
van de kerk winterklaar te maken, struiken en bomen werden gesnoeid, bladeren verwijderd, hout 
versnippert. Deze jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt ieder jaar rond eind november gedaan. Ook deze 
zaterdag is het weer gelukt om de tuin weer een waardig aanblik te geven met dank aan de vrijwilligers. 
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Een volkstuin? 

Alles wordt duurder in 2022 en, zoals het er nu naar uitziet, zal bij iedereen de portemonnee sneller leeg 

zijn dan voorheen waarbij de gepensioneerden het hardst worden geraakt. 

Alles wordt duurder – maar niet het huren van een volkstuin in Kuinre! 

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, afwisselend, lekker en 

goed voor je portemonnee! 

Ook wordt tuinieren algemeen gezien als een ontspannende inspanning waardoor het geestelijk en 

lichamelijk welzijn wordt bevorderd. Een psychiater en/of sportschool zijn vaak niet meer nodig. 

In 2022 zijn er 3 tuinen beschikbaar: 1x 1 are en 2x 1,5 are. In goed overleg kan een andere verdeling 

worden overeengekomen als b.v. een tuin als te groot wordt ervaren.  

Probeer het eens een jaartje! 

Bestellen van zaai- en pootgoed kan ook via de vereniging worden geregeld. 

Nadere inlichtingen inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris van Volkstuinvereniging Kuinre:  

Herman Snelder: hjasnelder@gmail.com of telefonisch via nr. 06-53144868 

en bij de penningmeester Johan Pit: tel.nr. 06-103286151 

Herman Snelder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hej’t ok leezn? 
 

Zuuver nuuver…. 
 
Vanoamt zalt weezn…we maagng ales weer! Gien montdoekjen meer, anderhalve meeter van de baan 
enz. We kunn ales weer oppakng, karneval viern en op vekaansie goan. Toch nuuver….op de 
teeleviesie binn op veule zenders proatproogramaas oover kooroona. Op de eene zegng ze dit en op 
d’andre krek andersome, wat moetn we dan geloovm? Vien karneval viern ok linke soep, ist doar ok niet 
mit begonn? Zal me al benijen wat ’t uutejndelek opleevert. 
 
Hej zelef twiefels…dan kuj egng maatreegeln neemm. Vanof heedn kuj ‘n 3G veplichteng in huus 
vaststeln, dat beteekent: In de keukn wort aleen Gebakn, Gekookt en Gebroadn!!! In de batkaamer wort 
Gebadert, Gedoest en Gepoejert!!! In de sloapkaamer wort Gesloapm, Geknufelt en Gesnurkt….uhhh, 
we blievm netjes!!! En in de woonkaamer wort mit menaar Gespreukn, Geborelt en heerlek Gegeetn!!!  
 
Toeganke mit dize 3G reegel beteekent Gezeleghejt, Genietn en Geluk!!! Ale andren wort de toeganke 
tot ’t huus ontzegt! Gien Gezejk, Gesoodemieter en Gezaanek!!! 
Wejns aleman ’n fierusvrej veurjoar en blief gezont. 
 
Akermanechien 
 
*********************************************************************************************************************************** 

Volkstuinvereniging  Kuinre 

 

mailto:hjasnelder@gmail.com
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Kuinre oud en nieuw 
 
 

Hieronder heb ik 4 foto’s van Pampus. 
 
 
 
 
 

 
1958 –  

Pampus zo het vroeger was. 
 

1966 zijn de laatste huizen 
afgebroken. 

 
Wie weet er nog iets over de inwoners 

van vroegere tijden? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwbouw Pampus vanaf 1967. 
 
Deze foto is van ± 1970. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pampus zo het er nu uit ziet in 2022. 
 
 

Gea Lageweg, H. de Cranestraat 58, 8374 KP Kuinre, tel. 0527-231684 
Mailadres: geakuinre@gmail.com 

mailto:geakuinre@gmail.com
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Heerenveen, 17 januari 2022 
 
Complete graphic novel Bijbel verschenen 
Willeke Brouwer schreef en tekende de Ongelooflijke Bijbelverhalen 
 
De eerste Bijbel als graphic novel is een feit: deze week verschijnt de complete Bijbel met de titel 
Ongelooflijke bijbelverhalen. In 2019 verscheen een ‘voorproefje’, De engel en het kind, met het 
kerstverhaal. De Bijbel bevat 50 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, blijft dichtbij de 
oorspronkelijke tekst en bevat veel geschiedkundige achtergrondinformatie. 
Op 26 januari staat de feestelijke presentatie gepland, in de protestantse kerk te Kuinre. 
 
De Bĳbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere koningen, moeders 
en strĳders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen. 
Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer 
anderen hebben dingen zien gebeuren die eigenlĳk niet kunnen. Wat zĳn dit voor verhalen? Wie is God? 
En wie is Jezus, over wie ze in de Oude Boeken al vertellen? 
Willeke Brouwer vertelt in haar sprankelende schrĳf- en tekenstĳl 50 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, dicht bij de oorspronkelijke 
tekst. In de tekeningen is veel geschiedkundige informatie verwerkt, 
zodat kinderen de tijd leren kennen waarin de verhalen zich afspelen. 
Ook worden veel termen uitgelegd, die bijvoorbeeld niet zo bekend zijn 
bij kinderen die de bijbel voor het eerst lezen.. 
“In kinderbijbels worden de bijbelverhalen wat afgezwakt verteld, zodat 
kinderen het niet al te spannend vinden. De boodschap is vaak het 
belangrijkst: als je God volgt, komt alles goed. Wat als je wél de 
spanning, de strijd en de twijfels laat zien? En de hitte van de woestijn? 
De koude nachten in de tenten? Hoe wist Abraham dat God tot hem 
sprak? Wat doe je als er een engel voor je neus staat? Welke route  
 
liepen Jozef en Maria naar Betlehem? Hoe gevaarlijk was het als je zei 
dat je Jezus volgde? Met die vragen in mijn achterhoofd ben ik gaan 
schrijven en tekenen, uit diep respect voor de Bijbel. Het werd een boeiende tocht, ik nodig je uit om 
mee te gaan.” – Willeke Brouwer 
 
Willeke Brouwer  is auteur, illustrator en cartoonist. Na de kunstacademie in Kampen was ze jarenlang 
illustrator en schrijver. Sinds 15 jaar maakt ze dagelijks een cartoon voor het Nederlands Dagblad. 
. 
Ongelooflijke bijbelverhalen - graphic novel Bijbel | Willeke Brouwer | integraal gebonden, 498 blz. | 
ISBN 9789065394781 | € 34,99 
 
www.royaljongbloed.com 
#graphicnovelbijbel #willekebrouwer #kinderbijbel #bijbelverhalen #bijbelmaand 
 
______________________________________________  
 
 

 

https://www.royaljongbloed.com/nl/product/ongelooflijke-bijbelverhalen/
http://www.royaljongbloed.com/
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Werk in uitvoering.  
 
 
 
 

Aan de Werf op het industrieterrein in Kuinre wonen Harm, Hilja, Nick en Lynn van Ens en daar is tevens 
het autobedrijf van Harm gevestigd.  
Het is een prachtige plek om te wonen en te 
werken op één adres.  
 
Harm is ongeveer dertig jaar geleden begonnen 
met het autobedrijf. Destijds is hij voor zichzelf 
begonnen met autoreparaties en handel op het 
terrein bij Bert Koopmans. Vanaf 1999 heeft Harm 
zijn onderneming voortgezet aan de Werf op het 
industrieterrein. Daar heeft de familie een huis en 
een ruime garage gebouwd. De garage is 
uitgerust met twee bruggen voor auto’s en een 
brug speciaal voor de motor. En natuurlijk allerlei 
gereedschap, onderdelen en middelen voor het 
onderhoud van de auto.  
 
Harm doet alle gangbare reparaties, onderhoud 
en APK keuring van allerlei merken auto’s. De 
autotechniek is de laatste jaren enorm veranderd. 
In de hedendaagse auto zit meer elektronica en automatisering waardoor veel functies zijn ingesteld en 
worden aangestuurd. Als er een storing is, dan wordt de auto aan de computer gekoppeld en wordt 
uitgelezen. Zo kan een storing worden opgespoord en verholpen. Tevens reparaties en onderhoud van 
airco’s voert Harm ook uit.  
 
Incidenteel werkt Harm ook wel eens samen met een ander collega garagebedrijf. 

Inmiddels is zoon Nick (25) ook deels werkzaam in de 
garage. Nick is 1e en 2e monteur en werkt daarnaast 
buitenshuis. Nick repareert naast auto’s ook motoren en 
bootjes. Het is de bedoeling dat Nick op termijn de zaak 
overneemt. 
De klanten komen voornamelijk uit de regio Kuinre maar ook 
veel uit de NOP. Zelfs zijn er vaste klanten uit Dronten, 
Lelystad en Amsterdam. 
 

 Vakkundig en tijdig onderhoud verhoogt rijplezier onderweg en voorkomt onnodig autopech.  
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     Nieuws V.V. Kuinre 
 
 
 
 
 
 
Oproep kantinemedewerk(st)er 
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). Mocht u 
nou ander vrijwilligerswerk willen doen bij V.V. Kuinre, vraag dan ook naar de mogelijkheden.  
 
Sponsoring 
Inmiddels hangen er al vele nieuwe sponsorborden, daarnaast zijn er nog een aantal in productie. 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.  
 
Corona 
Nadat in december alle amateursport is stilgelegd, zijn wij gelukkig weer druk met voetballen. Wij 
wensen alle teams van V.V. Kuinre veel succes met de afronding van het seizoen 2021-2022 
 
Hoofdtrainer eerste elftal 
Hoofdtrainer Eric Folio vertrekt aan het einde van het seizoen 2021-2022. Eric heeft er dan 2 seizoenen 
opzitten in de Kuunder, na een vervroegd beëindigd seizoen in 2020-2021 hoopt hij dit seizoen wel te 
kunnen voltooien. Het eerste elftal is nog in de race voor het kampioenschap. De opvolger van Eric is 
inmiddels ook al bekend, Jan de Wolff  neemt de taken over. Jan is eerder al werkzaam geweest bij een 
aantal clubs in de regio. Zowel V.V. Kuinre als Jan hebben vertrouwen in een succesvolle 
samenwerking. 
 
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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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 

Helaas moesten we de afgelopen maanden dicht, maar we hopen dat we heel snel weer open kunnen. 

Dan zijn alle kinderen vanaf groep 6 t/m 16 jaar oud welkom vanaf 19:30 uur! 

Op 8 januari hebben de toppers van het jeugdbestuur lege flessen opgehaald in het dorp. 

En wat was het veel! We zijn de hele dag bezig geweest en tussendoor lekker 

opgewarmd, want die regen maakte het er niet warmer op. Aan het eind van de middag 

hebben we de flessen gelijk ingeleverd en we hebben een mooi bedrag opgehaald. 

Ongeveer € 150,-!!!! Kuinre hartstikke bedankt voor alle lege flessen en dit hele mooie 

bedrag. 

Vrijwilligers gezocht 

Broers, zussen, ouders, buurmannen, buurvrouwen, dorpsgenoten, ooms en tantes of wie je ook maar 

kent….. We zoeken nog mensen die af en toe voor ons op vrijdag achter de bar willen helpen! Het is de 

bedoeling dat je de sleutel en kas bij Shari ophaalt en om 19.15 uur 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 zou willen. 

Helaas lukt het ons niet zonder vrijwilligers, bij geen/weinig opgave betekent het jammer genoeg dat we 

niet alle vrijdagen meer open zijn. 

 

Los de rebus op en win een prijsje (alleen voor kinderen, die het Jeugdhonk bezoeken) 

 

 

 

 

Mail de uitslag van de rebus door naar hetjeugdhonkkuinre@hotmail.com of doe en briefje met je naam, 

telefoonnummer en het antwoord in de brievenbus bij het jeugdhonk. Doe dit voor 20 maart!!! 

 

 

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

mailto:hetjeugdhonkkuinre@hotmail.com
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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 2 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 24/2 (juni 2016) 
 
Impresario Felix Augustin en enige recensies  
Voor publiciteit maakte impresario Felix Augustin uit Amsterdam dankbaar gebruik van twee 
persbeoordelingen van het optreden op 8 oktober 1920. 

 
Het zijn samenvattingen van 
de recensies – zonder de 
kritische opmerkingen!   
Zo schrijft het Algemeen 
Handelsblad ook dat de 
zangeres haar techniek nog 
moet bijwerken en bijhouden, 
met name wat betreft 
uitspraak (Engel klinkt als 
Angel). “Het zou zeer jammer 
zijn, indien haar materiaal en 
haar talent door onverstandige 
exploitatie verloren gingen.” 
Hoe anders waren de 
recensies in twee andere 

kranten. 
Het Volk van 9 oktober 1920 geeft een sneer naar de “uitheemsche schuilnaam van een zeer 
Hollandsch klinkende naam” en noemt haar optreden voor de pauze niet gelukkig. Zij scheen zeer 
zenuwachtig en in een aria vibreerde de stem hinderlijk. Elisabeth’s Gebed uit “Tannhäuser” was “ook 
zonder eenige voordracht, een fout die bij een operazangeres dubbel opvalt.” Na de pauze ging het 
beter. “Zij heeft een mooi, dramatisch, omvangrijk geluid, vooral in het middenregister. Komt de stem 
daarboven uit, dan begint ze ook onzeker te worden. Er was weinig publiek, maar voor de soliste waren 
er vele bloemen.”  
In De Telegraaf van 11 oktober 1920 bezigt de recensent scherpe taal, maar geeft hij tevens een 
verklaring voor zijn onvrede - waar wij straks in de paragraaf over stemkarakteristiek op terugkomen.  
De krant memoreert dat Beatrix Noljora thans verbonden is aan de Opera te Nancy en dat zij, toen ze 
studeerde onder Morello aan het conservatorium, een alt met vooruitzichten was. Echter, “een 
demonische geest heeft haar ingeblazen dat ze sopraan moest zingen en sindsdien heette haar 
vroegere stembepaling een vergissing”. In het alt- en mezzoregister is alles nog goed, maar daarboven 
“flakkert alles” en door het forceren van haar stem zingt ze er vrij vaak tegen aan, schrijft de krant. 
Vooral Duitse liederen komen er niet goed vanaf.   

 
Beatrix Noljora, circa 1920/1921. 
Foto: collectie C. Wolthers, Sleen. 
 
Stemkarakteristiek: jugendlich dramatisch  
Ook latere recensies van Beatrix’ optreden  verschillen soms behoorlijk 
van toon. 
Enige uitleg over stemtypen lijkt geboden. 
Men onderscheidt negen (!) stemsoorten bij sopranen. Het is altijd 
mogelijk dat een sopraanstem in de loop der jaren zwaarder of lichter 
wordt en van karakter verandert.  
Iedere stem is individueel en heeft weer andere specifieke 
mogelijkheden. 
Zonder al te technisch te worden, verdienen drie stemsoorten onze 
aandacht. 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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- Soprano Lirico. De meest veelzijdige is de lyrische sopraan, die, als zij een dramatische inslag heeft, 
ook zwaardere rollen kan zingen, zoals Agathe in  “Der Freischütz” van Von Weber. Hedendaags 
voorbeeld: Renée Fleming. 
- Soprano Drammatico. In het Duits de hochdramatische, met rollen als Norma in “Norma” van Bellini 
en Leonore in “Fidelio” van Beethoven. Grote stemmen: Maria Callas, Jessye Norman, Leontyne Price. 
- Soprano Lirico Spinto. In het Duits jugendlich dramatische. Dit is een over-gangstype tussen de twee 
eerder genoemden: lyrisch met een dramatische inslag en een feller temperament; o.a. Elisabeth in 
“Tannhäuser” van Wagner.  
Spinto betekent: geduwd; de stem wordt aangezet – niet geforceerd! – om boven een vol orkest uit te 
komen en kan daardoor soms wat scherp overkomen (squillo) en iets metalig klinken. Bij tenoren gaat 
het om namen als Franco Corelli, Mario Lanza, Placido Domingo en… Freddy Mercury van Queen! Bij 
sopranen destijds Gré Brouwenstijn en thans Eva-Maria Westbroek, die in een interview in Vrij 
Nederland (3 april 2010)  zichzelf een echte spinto vindt. Voor een stem als de hare, weet ze, is het 
funest om heel lichte dingen te zingen: “Dat kan ik helemaal niet […] Het is voor mij gewoon tien keer zo 
moeilijk om het verantwoord te doen. Het past totaal niet bij mijn fysiologie. Ik ga het dan klein maken en 
knijpen.”  
 
Beatrix Noljora – van alt via mezzo naar sopraan. 
Laten we het erop houden dat zij wellicht voor recensenten niet gemakkelijk te plaatsen is geweest.   

 
Optreden in het buitenland  
 
Algemeen Handelsblad  
24.03.1921. 
 
Kennelijk heeft de verbintenis aan de Opera te Nancy niet 
lang geduurd, want het Algemeen Handelsblad vermeldt 
eind november 1921 dat Beatrix Noljora de operaloopbaan 
vaarwel heeft gezegd, om  zich voortaan geheel aan de 
concertzang te wijden. Zij zal een tournee maken door 

Tsjecho-Slowakije, verder optreden te Ulm en Nürnberg, en op een abonnementsconcert in het 
Deutsches Operahaus te Berlijn. Op 28 december 1921 schrijft dirigent August Scharrer uit Neurenberg: 
“Ich kann die Dame den Herren Kollegen aufs Wärmste empfehlen”.  
Over die tournee in februari, maart en april 1922 is meer bekend uit het familiearchief. Een optreden in 
Coburg op 4 april heeft kennelijk indruk gemaakt, want de volgende dag zingt Beatrix aan het hof van 
hertog Carl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha en zijn vrouw Victoria Adelheid van Sleeswijk-
Holstein.   
 

 
 
 
Foto van het hertogelijk paar ter herinnering aan het 
optreden van Beatrix Noljora op 5 april 1922 te Coburg. 
 
Hertog Carl Eduard was een kleinzoon van de Britse 
koningin Victoria en prins Albert van Saksen Coburg en 
Gotha.  
De moeder van de hertog was Helene van Waldeck-
Pyrmont, een zuster van onze koningin Emma en derhalve 
was hij een neef van koningin Wilhelmina – en tevens  een 
neef van keizer Wilhelm II.  
Op 17 juli 1917 kozen de  Britse Royals begrijpelijkerwijs 
voor de familienaam Windsor.  
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Op 12 april zingt Beatrix Noljora in Wenen met het Wiener Sinfonie-Orchester in de “Matthäus-Passion” 
van Bach -  zoals de website nog steeds vermeldt  

 
En ook nu weer op het programma enige 
Nederlandse liederen: 
  
Sluimerlied,  
Anton Averkamp.  
 
Vrijheid,  
Richard Hol. 
 
De gefopte vogelaar 
(Vögler, niet Vöglein!)   Catharina van Rennes. 
 
 
 
 
 
 

De jaren 1923 tot en met 1929 
De meeste optredens van Beatrix Noljora vonden plaats in het westen des lands: in Den Haag, 
Hilversum, Utrecht, Haarlem maar bovenal in Amsterdam.   
Het Nieuwsblad van het Noorden bericht tweemaal van een optreden in De Harmonie te Groningen, in 
januari 1923 en maart 1924: “Mej. Noljora had met haar mooi geluid een groot succes en de volle zaal 
klapte haar buitengewoon hartelijk toe.” Op het programma o.a. liederen van Saint-Saëns en de aria van 
Salomé uit “Hérodiade” van Massenet – een aria die ze vaker heeft gezongen. 
In Amsterdam treedt Beatrix enige malen op in Salvatori; dat was toen eigenlijk een vergaderzaal, later 
omgebouwd tot De Kleine Komedie, Amstel 56-58.  
Op 30 januari 1923 is de recensent van het Algemeen Handelsblad lovend:  “Zij is vocaal merkbaar 
vooruitgegaan, uitgegroeid tot een omvangrijke sopraan. En haar ongekunstelde voordracht heeft een 
bijzondere charme, omdat mej. Noljora door en door muzikaal is.” Nog geen drie weken later een 
optreden in de de Zendingskapel; dat betreft de Nieuwe Waalsche Kerk aan de Keizersgracht nabij de 
Vijzelstraat, waar nu een filmbedrijf zetelt. De recensent van het Algemeen Handelsblad is nu lichtelijk 
teleurgesteld, ondanks haar frisch, helder timbre.  
Bij het concert, wederom in Salvatori, op 24 november 1923 ziet dezelfde recensent groei en rijping en 
acht haar meer een hoogdramatische dan een  jeugdig dramatische sopraan. “Overigens gaf mej. 
Noljora blijken van haar veelzijdigheid door de keuze van de liederen.” Het dubbelmannenkwartet 
‘Mozart’ dat toen optrad kwam er minder genadig van af, het werkte “deprimeerend op de zangeres en 
den pianist”. 
Vooreerst genoeg over recensies, die bovenal aantonen dat Beatrix Noljora kennelijk moeilijk in een 
vakje was te plaatsen. 
 

Wordt vervolgd 
 

Volgende keer deel 3 en tevens laatste deel in deze serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP 

 

Voor het complementeren van gezinsreconstructies op onze website 

www.historischeverenigingijsselham.nl zijn we altijd op zoek naar geboortekaartjes, trouwkaarten en 

rouwkaarten/brieven. Op onze website komen alleen gegevens te staan die in de archiefinstellingen te 

vinden zijn en openbaar zijn. Recente persoonsgegevens zult u hier dus niet aantreffen. 

Heeft u wat liggen wat u kwijt wilt of mogen we gebruiken laat het dan weten aan: 

Linda Polderman: 0527-611187 of linda.polderman@lichtmeijer.nl 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
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Kerken in Kuinre 
R.K. St. Nicolaaskerk 
Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre 
 
Coördinator/koster: 
Agatha Cats 
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre 
0527-231679 
 
Pastor: 
Pastor J. Scholten 
 
Info: www.christoffelsteenwijkerland.nl 
 

  

Viering zaterdagavond 19.00 uur om de 14 dagen:  
5, 19 maart; 2 april, 15 april Goede Vrijdag 19.00 uur, 16 april (Paaszaterdag) tijdstip nog niet bekend, 
30 april; 14, 28 mei; 11, 25 juni.  
  

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  

  

6 maart  De heer J. Smit 1e zondag veertigdagentijd   10.00 uur  
13 maart De heer G. Doorn 2e zondag veertigdagentijd   10.00 uur  
20 maart Ds. F. Westermann 3e zondag veertigdagentijd   10.00 uur  
27 maart Ds. W. Kok  4e zondag veertigdagentijd   10.00 uur  

  

3 april  Ds. K. de Graaf 5e zondag veertigdagentijd   10.00 uur  
10 april  Ds. D.J.H. Wolse              Palmzondag    10.00 uur 
14 april  Ds. O. Mulder  Witte Donderdag/Heilig Avondmaal  19.30 uur  
15 april  De heer G. Doorn              Goede Vrijdag    19.30 uur  
16 april  Stille Zaterdag  

17 april  De heer J. Smit               Pasen     10.00 uur  
24 april  De heer J.P. Bredenhoff      10.00 uur  

  

1 mei  Ds. C.P. Meijer       10.00 uur  
4 mei  Dodenherdenking       18.45 uur  
8 mei  De heer S. Bakker       10.00 uur  
15 mei  De heer K. de Lange       10.00 uur  
22 mei  Ds. W. Kok        10.00 uur  
29 mei  Ds. F. Westermann       10.00 uur  

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

Ook dit jaar wordt er een veertigdagenboekje gemaakt met teksten op weg naar Pasen. Thema dit jaar is 
‘Ben je klaar voor het feest?’ In de kerk hangt een slinger waar elke week een poster bij komt, zodat we 
met Pasen een mooie slinger hebben. Viert u de vieringen met ons mee?  

  

Stille Week en Pasen  

De vieringen in de Stille Week beginnen om 19.30 uur. Op Witte Donderdag gedenken we Jezus’ laatste 
Pesachmaal, dat Hij vierde met zijn vrienden vlak voor zijn lijden en sterven. Op Goede Vrijdag denken 
we aan Jezus’ lijden en sterven. We lezen het lijdensverhaal. Op Stille Zaterdag zien we in het donker uit 
naar het doorbreken van het licht, de opstanding van Christus. De brandende paaskaars verwijst ons 
naar de kracht van Gods liefde, het licht van Paasmorgen. Eerste Paasdag 17 april is er een 
gezinsdienst om 10.00 uur, voorbereid door de zondagsschool. U bent van harte welkom.  
  

4 mei dodenherdenking  

Op 4 mei is er jaarlijks een korte bijeenkomst voorafgaand aan de stille tocht naar de begraafplaats. Hoe 
de invulling dit jaar is, is op moment van schrijven nog niet bekend.  
  

  

DORPSKERKEN  

  

Dorpen met verlichte kerken  

Dorpen met gesloten kerkdeuren  

Dorpen met gedoofde godslampen  

Dorpen met lege kerkruimtes  

  

Dorpen met mensen van allerlei slag  

Dorpen met mensen van alle leeftijden  

Dorpen met mensen van vele werelden  

Dorpen met rijken en verborgen armoede  

  

Dorpen met zo veel deuren  

Dorpen met grote voor- en kleine achterdeuren  

Dorpen met zo veel mensen achter deuren  

Dorpen met zo veel eigen geheime binnendeuren  

  

Dorpen waar deuren openstaan naar elkaar  
Dorpen waar verschillen samen mogen zijn  

Dorpen waar geboren, samengeleefd en gestorven wordt  
Sluit niet de deuren van omzien naar elkaar  
  

Waar de deuren van compassie piepen  

Waar de deuren van respect verkleuren  

Waar ruimtes voor aandacht en stiltes verstoffen  

Past daar op ‘uw heilige saeck’,  burgers en overheden  

  

Marinus van den Berg, uit: Ommetje van geluk  
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V.C.K. ‘76 
 
 
 
 
 
Gelukkig zijn we in inmiddels weer lekker aan het volleyballen en met de herstart van de 2e helft van het 
competitieseizoen is ook het besluit genomen om het seizoen 21-22 te verlengen tot en met 21 mei. Zo 
kunnen we toch nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.  
 
Gezien het grote aantal wedstrijden dat sommige teams nu niet hebben kunnen spelen zal het niet 
overal mogelijk zijn om alles nog op tijd ingehaald te krijgen. In die poules zal de stand opgemaakt 
worden op basis van het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde 
wedstrijden.  
 
Ook is er verruiming van de invalmogelijkheden voor het restant van seizoen 2021- 2022.  
De verruiming bestaat uit 3 onderdelen: -Onbeperkt hoger invallen zonder je vast te spelen in een team -
Horizontaal meespelen zonder je vast te spelen in een team -Onbeperkte Invalmogelijkheden voor de 
laagste teams, uit het team wat boven je speelt binnen de vereniging.  
 
We zien helaas dat er ondanks deze versoepelingen toch nog veel wedstrijden “last minute” worden 
afgezegd vanwege corona… Het is en blijft een raar seizoen.  
 
Het is wel heel gezellig dat we weer met elkaar kunnen trainen (en binnenkort weer wat langer 
nazitten…). 
 
Onze jeugd heeft de eerste helft van het seizoen heel goed afgesloten, het team van niveau 3 is 
namelijk kampioen geworden!  
Tijdens de training hebben ze dit even goed gevierd. Gefeliciteerd toppers en ga zo door!  
 
Als bestuur hopen we dat we binnenkort meer duidelijk kunnen geven over de vaste activiteiten zoals de 
jaarvergadering, bingo en beachvolleybal toernooi… Wij zijn ook te volgen op Facebook als Vck’76 
Kuinre.  
 
Sportieve groet, bestuur  
 
De kampioenen van niveau 3 
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Puzzel    
 

 

C A L V A D O S F Q E J C C F E S J A E 

O R N I V U A Q O C G U O Q U I C H E S 

G M O R B I E R N G E S A Q E R C P N T 

N M N N O N A B D X C D E G O B X N T S 

A A S E G B T R U F F E L F B S D E R E 

C H A M P A G N E F F O R C E R O H E L 

R P U E O Q S C C R R R B G D F Q C C L 

E E V C F U E N C A M A M B E R T U O I 

M I I R Z E R S O G O N C E T O C K T U 

E R G U U T G T P O C G R C O M Q E E Q 

B I N O A T N E P U I E O H C A S M N O 

R A O A E E A A A T S L I A P G O M W C 

U L N H D O L K G V N R S M G E Q A L R 

L C B C R E P E S U O I S E P R O L K O 

L E L C O S E O C H R A A L S B A F J U 

E O A Q B T Z X E T A P N A G Q U T L T 

E D N Z T E L U O P C E T M O C N B I O 

H A C H A R D O N N A Y Z D R A N A C N 

F U I E N S O E P I M A D E L E I N E S 

C H A T E A U B R I A N D J N O B M A J 

 

Banon Cognac Eclair Morbier

Baquette Comte Entrecote Oesters

Bechamel Coppa Flammekuchen Pate

Brie Coqauvin Fondue Poulet

Calvados Coquilles Fromage Quiche

Camambert Cote de Boeuf Gratin Ragout

Canard Creme Brullee Jambon Sauvignon Blanc

Champagne Crepes Jus de Orange Steak

Chaource Croissant Langres Truffel

Chardonnay Croque Monsieur Macarons Uiensoep

Chateau Briand Croutons Madeleine  

 

De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder naar  
boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor  
15 mei 2022. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Dirk Elzinga 
 
De oplossing was: Kerstpuzzel. 
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