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- Vreemde handjes in Vijverpark 

- Kleintje Kuundersfeest een feit 

- Thuiszorg nu dicht bij huis 

 

        Foto: Harco van der Werf 



 

 
 1 

 
 

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 oktober, de inhoud van de krant betreft de maanden juni, 
juli en augustus. Lever uw kopie uiterlijk 15 september 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 
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Van de redactie…. 
 

Het voelt weer als vanouds nu de maatregelen omtrent de corona sinds maart dit jaar min of meer zijn 

opgeheven. Verenigingen en andere organisaties kregen weer groen licht om allerlei activiteiten en 

bijeenkomsten te houden. Het voelt voor sommigen nog weleens onwennig om met grotere groepen bij 

elkaar te komen. Tot op dit moment gaat het best goed, het coronavirus is minder actief. Het is fijn en 

bemoedigend voor verenigingen en organisaties dat de opkomst en betrokkenheid bij de activiteiten er 

weer is. We hopen dit voorde komende tijd vast te houden. 

Dit voorjaar zijn de werkzaamheden aan de N351 weer hervat. Met man en macht werd er overdag en 

tot ’s avonds laat doorgewerkt om voor de Paasdagen de wegwerkzaamheden klaar te hebben. De 

belemmeringen die dit met zich meebracht is door de nodige wegomleidingen en begeleiding van 

verkeersregelaars zoveel mogelijk beperkt en beheersbaar gehouden. De N351 ligt nu in de bebouwde 

kom. Er wordt veel rustiger gereden, het stukje fietspad vanaf de Havendijk is verbreed, fietsers hebben 

voorrang bij de rotonde (hetgeen nog wel even wennen is). De Sleep heeft een nieuwe laag en 

bestrating gekregen. Het geheel ziet er ruim en overzichtelijk uit. Tijdens de werkzaamheden is er een 

container op een zichtlocatie geplaatst zodat men boven op de container op veilige afstand de 

werkzaamheden kon volgen. Tevens bleek dit een gezellige ontmoetingsplek.  

Inmiddels heeft Warenhuis Kuinre per 1 mei de deuren gesloten. De aanloop naar dit moment heeft 

meer dan een jaar geduurd. In deze lange periode van uitverkoop raakten de volle schappen van de 

winkel steeds leger. Op 6 mei hebben Wim en Roeli een receptie georganiseerd ter gelegenheid van de 

winkelsluiting. Vele dorpsgenoten hebben de gelegenheid genomen om Wim en Roeli de hand te 

schudden. 

We gaan nu weer richting de zomer. Her en der zijn er buurten bezig met de voorbereiding van het 

“Kleintje Kuundersfeest”  dat het eerste weekend van september wordt gehouden. Het Kuunders 

Kwartiertje  verschijnt begin oktober vanwege het dorpsfeest. De deadline is een maand later.  Wat is 

het toch fijn dat dit jaar de werkweek van groep 8 weer doorgaat. De boottocht door Friesland is een 

unieke en onvergetelijke beleving  voor de jeugd van groep 8 om op deze manier hun basisschool 

periode af te sluiten.  

We wensen iedereen een 

mooie zomer toe. Voor de 

vakantiegangers zowel 

dicht als ver van huis een 

goede reis en vakantie 

gewenst. 

We wensen u veel 

leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

            Wegwerkzaamheden gezien vanaf de container  
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Juni  

26-06-2022 KAS: fietstocht inschrijven tussen 13.30 uur – 14.30 uur bij café “De kleine 
Burcht”. 

  

Juli  

02-07-2022     Beachvolleybaltoernooi, locatie jeugdhonk  

 Jeugd vanaf 10.00 uur / volwassenen vanaf 13.00 uur 

  

Augustus  

27-08-2022    Seniorenvissen, inschrijven 13.30 uur, begin wedstrijd 14.00 uur  

  

  

September  

06-09-2022 Start seniorenbiljart  

07-09-2022 Start koersbal 14.00 uur (om de 14 dagen) 

07-09-2022 Start gymnastiek Blankenham 19.00 uur 

08-09-2022     Start gymnastiek Kuinre 13.15 uur 

08-09-2022 Start zitgymnastiek Kuinre 14.15 uur 

  

  

November  

03-11-2022 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang, dorpshuis de Botter 20.00 uur 

18-11-2022 Gezamenlijk eten 16.00 uur (Stichting ouderen Kuinre Blankenham) 

  

  

December  

22-12-2022 Kerstavond Stichting ouderen Kuinre Blankenham 18.00 uur 

  

  

  

  

  

  

  
 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer noodgevallen  112              Politie (0900) 88 44   
Ambulance  (038) 46 84 500                Brandweer  (055) 50 53 322   
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81                  Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112 
Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650 Dierenambulance Meppel 06 57075965  
Dierenambulance Noordoostpolder 06 47473181  Dierenambulance Witte Gerrit 06 38768173  
 
Openingstijden bibliotheek  
Maandag 14.00-17.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. 
Tijdens vakanties is de bibliotheek alleen donderdags geopend. 
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Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken    

   

Beste bewoners, 

Het dorpsleven is inmiddels weer in volle gang. De bootjes varen weer door de sluis en de eerste jeugd 
heeft al een frisse duik genomen in de vijver (bikkels!). 

Plaatselijk Belang Kuinre zit ook niet stil. 
Zo is voorzitter Anneke Turkstra gestopt (nogmaals dank Anneke voor al je inzet!) en is de hamer 
overgenomen door Renate Pit – du Pont. Verder bestaat het bestuur uit: 
· Jan de Boer, penningmeester 
· Liane van der Werf, secretaris 
· Casper Pouwels 
· Coen van den Hengel 
· Tineke Poppe 
· Rolf van de Weerdhof 
· Katy Sonke 
· Harrie Bakker 
 
Harrie heeft aangegeven te stoppen na de ledenvergadering in november 2022. Dit houdt in dat er 
ruimte is voor een nieuw bestuurslid. 
Als Plaatselijk Belang komen we elke 6-7 weken bij elkaar op dinsdagavond in dorpshuis de Botter van 
20 uur tot ongeveer 22 uur. We bespreken dan met elkaar de diverse lopende projecten en ideeën allen 
met betrekking tot behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. 
Nieuwsgierig naar een plek in ons bestuur? Trek gerust iemand van het bestuur aan de mouw voor 
informatie. 

Hieronder volgen de notulen van onze laatste ledenvergadering in april jl. 

1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 
Namens het plaatselijke belang aanwezig: Anneke Turkstra, Jan de Boer, Coen van den Hengel, Katy 
Sonke, Rolf van de Weerdhof, Harrie Bakker, Casper Pouwels, Renate Pit – du Pont, Liane van der Werf 
en Tineke Poppe 
 

2. Twee minuten stilte. 
Gedurende 2 minuten stilte denken we aan de dorpsgenoten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 

3. Wijkagent 
Onze wijkagent Lodewijk ten Brinke kwam langs om zich even voor te stellen. Hij heeft deze wijk vorig 
jaar overgenomen van Berry. 
Mocht je vragen of problemen hebben, dan kun je de wijkagent contacten en komt hij langs om de 
problemen met hem te bespreken. 
Hij is te bereiken op het volgende mailadres: Lodewijk.ten.brinke@politie.nl 
Ook kun je een bericht achterlaten via de website. Via https://www.politie.nl/mijn-buurt kun je de 
wijkagent vinden en kun je een formulier invullen met je vraag. 
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4. Staatsbosbeheer 
Alexander & Richard kwamen namens Staatsbosbeheer een presentatie geven over het Kuinderbos. 
Hierbij vertelden ze wat voor werkzaamheden ze verrichten in het bos en wat er allemaal te beleven is in 
het bos. Als bedankje reikte Anneke een presentje uit na afloop van de presentatie. 

Pauze 

5. Verslag van vorige ledenvergadering 
Liane heeft een korte samenvatting gegeven van de notulen van de vorige vergadering. Het volledige 
verslag heeft in het Kuunders Kwartiertje van december 2021 gestaan. De leden hadden geen vragen of 
opmerkingen. 
 
6. Voorzitterschap 
Anneke treedt af als voorzitter van het Plaatselijk Belang en geeft het stokje door aan de nieuwe 
voorzitter Renate Pit – du Pont. 
Anneke kreeg namens het Plaatselijk Belang een bloemetje en werd bedankt voor haar inzet. 
 
7. Financieel verslag van Plaatselijk Belang Kuinre. 
In 2021 hebben wij een winst gemaakt van ongeveer 650 euro. 
De rekening inclusief kas bedraagt ongeveer 10.000 euro. 
 
De grootste kostenpost was de batterijen voor de AED. 
 
De kas van 2021 is gecontroleerd door de kascommissie en deze is akkoord bevonden. 
Marien van den Hengel heeft aangegeven dat hij stopt met de kascommissie en Eise van der Vegt heeft 
aangegeven dat hij het wil overnemen. 
 
De Dorpskrant heeft het financieel de afgelopen jaren zwaar gehad. Mede door de hulp van 
verenigingen is de dorpskrant weer financieel op peil. 
 
Lopende projecten 
 
N351 
 
De werkzaamheden aan de N351 had in week 14 afgerond moeten zijn, maar door 
weersomstandigheden werd dit een week opgeschoven naar week 15. 
 
De communicatie tussen de gemeente/provincie naar het Plaatselijk Belang is goed geweest. De weg is 
mooi geworden en alles wordt nu netjes afgerond. 
In de vergadering kwam naar voren dat ter hoogte van ‘t Kniphuus gaten in de weg komen. Dit was 
bekend bij de aannemer en hier wordt in de afrondende werkzaamheden nog aandacht aan besteed. 
 
Het PKB is blij met het resultaat en merken ook dat er minder hard gereden wordt op de N351. 
 
Woningbouw 
 
In de werkgroep van de woningbouw zitten Casper, Katy en Tineke.  
Wij hebben sinds begin dit jaar een nieuwe wijkcoördinator gekregen en hij geeft schot in de zaak. 
Op dit moment zijn er 2 stedenbouwkundige bezig om een plan uit te denken voor fase 1. Zij leveren 
samen 6 ontwerpen aan en hiervan worden er 3 definitief gekozen. Uit de 3 definitieve ontwerpen 
moeten het PBK/gemeente 1 ontwerp kiezen. 
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Op fase 1 is er plek voor ongeveer 20 woningen en het is de bedoeling dat er op fase 2 (plaats van 
voetbalveld) nog meer woningen komen. Het is de bedoeling dat wij na fase 1 fase 2 er gelijk achteraan 
oppakken. 
 
De insteek is dat de inwoners uit Kuinre voorrang krijgen met het kopen van een kavel. Als Plaatselijk 
Belang zitten wij hier bovenop! 
 
Mocht je ook belang hebben bij een kavel, dan kun je dit kenbaar maken via Wonenkuinre@gmail.com. 
 
Centerrr en sociaalwerk. 
6 april is er weer een vergadering geweest met Gerrit Pas en Jan Bomes. 
Op dit moment zijn er 4 medewerkers en 2 meewerkers. 
 
Meewerkers zijn mensen die onder begeleiding weer terug proberen te komen op de arbeidsmarkt. 
Dit jaar gaat 1 meewerker weg, waardoor er maar 1 overblijft. 
 
Hier in de Centerrr is meer ruimte voor meewerkers, er zijn er nu te weinig. 
Het contract met de gemeente loopt per 1 januari 2023 af en er wordt nu hard gewerkt om meer 
meewerkers te krijgen. 
 
Op woensdagochtend is er koffiedrinken bij Jurgen. Voor 2 euro is iedereen welkom om een bakje koffie 
te komen drinken in het dorpshuis. 
 
Voor de mensen die slecht ter been zijn, is het plan om deze mensen op te halen met het Centerrr busje 
door de meewerkers. 
 
Energie transitie 
Het PBK heeft bericht gehad dat ze eerst willen wachten op de gemeenteraadsverkiezingen. Het PBK 
heeft tot op heden nog geen bericht gehad. 
 
AZC 
Op het AZC zijn de afgelopen tijd geen rare dingen gebeurd. 
In de afgelopen weken zijn er 50 jongeren tussen de 14 en 18 jaar met verschillende herkomsten binnen 
gekomen op het AZC zonder ouders. Deze jongeren worden daar begeleid door 21 begeleiders. De 
jongeren gaan elke dag met de bus naar school in Emmeloord. Verder krijgen zij elke dag in de ochtend 
en avond een controle of ze wel aanwezig zijn en dienen zij zich aan een avondklok te houden. 
Op dit moment zijn er 950 personen binnen het AZC en het gaan er ook niet meer als 1000 worden. 
 
Wegen, water en paden 
Door de corona zijn er veel punten op de achtergrond gebleven. De nieuwe wijkcoördinator gaat dit met 
het PBK oppakken en er zal binnenkort een schouw plaatsvinden om alle punten bij langs te gaan. 
 
Parkeren waag 
Het PBK heeft klachten binnengekregen dat het parkeren op de waag vanaf H. de Cranestraat slecht 
werd aangegeven. In de ogen van het PBK leek het geen parkeerplek en officieel is het ook geen 
parkeerplek. Door de werkzaamheden aan de N351 is het nu tijdelijk wel een parkeerplek geworden. 

Het PBK is daarom gaan onderzoeken of dit wel of geen parkeerplek moet worden. In de afgelopen 
weken hebben de buurtbewoners een brief door de deur gekregen met de vraag wat zij hiervan vinden. 
Tot nu toe heeft het PBK voor en tegen berichten gehad. Op een later tijdstip gaat het PBK alle voor- en 
tegenargumenten tegen elkaar afwegen en beslissen of het een speelplein of een parkeerterrein wordt. 

Jongeren 
Het PBK is van plan om in gesprek te gaan met de jongeren in Kuinre. Het PBK wil de jongeren ook 
meer gaan betrekken en graag van hen horen welke problemen er zijn en of zij ook ideeën hebben voor 
Kuinre. 
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Leden kwamen al met het idee om het jeugdhonk of de basisschool erbij te gaan betrekken. Het staat 
allemaal nog op losse schroeven en het zal nog verder ingevuld moeten worden. 

Dorpsplan 
Het PBK is momenteel bezig om het Dorpsplan weer helemaal up-to-date te maken. Binnenkort zullen 
de buurten bericht krijgen voor een bijeenkomst en iemand op te geven voor de klankbordgroep. 
 
Benefietconcert voor Oekraïne 
Elly Paulusma kwam een mededeling doen dat op 20 april een benefietconcert vanuit de kerk wordt 
georganiseerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 

Vanaf 17:00 uur is de kerk open om een kaarsje van 1 euro te laten branden en voor de kerk staat een 
tent waar allerlei lekkere dingen gekocht kunnen worden. 

Vanaf 19:00 uur is er een benefietconcert met o.a. Mannenkoor Hallelujah, Merijn Wouda en Jonne 
Kleinjan en nog meer. 

De opbrengsten van deze avond gaan geheel naar Oekraïne 

Dorpsomroeper 
Er is nog altijd een vacature voor de Dorpsomroeper. Tijdens de vergadering heeft Herman (huidige 
dorpsomroeper) verteld wat de functie-inhoudt. Bij speciale gebeurtenissen ga je op de fiets het dorp 
rond om dit mee te delen. Vaak rennen kinderen achter je aan en bij sommige plaatselijke ondernemers 
kun je terecht voor een bak koffie. 
Het pak is nog erg netjes en schoon en de functie kun je op je eigen manier invullen. 
Mocht je hier belang bij hebben? 

Stuur even een mail naar plaatselijkbelang@kuinre.nl 

Rondvraag 
· Op de pinautomaat bij de tankshop hangt nog steeds een briefje met defect en is daardoor niet 
toegankelijk voor iedereen. 
Het briefje is als het goed is weggehaald en moet weer toegankelijk zijn voor iedereen. 
Het PBK heeft ook contact opgezocht met de bank. De bank wil geen exact aantal transacties geven, 
maar heeft het PBK wel toegezegd dat wij ons geen zorgen hoeven te maken dat hij weggaat. 
Verder kwam nog de vraag of ze niet beter een pinautomaat op het AZC konden neerzetten, maar dit is 
niet mogelijk. 
· De paden bij de begraafplaats zijn nog steeds erg slecht. Dit is al meegenomen richting de wijk 
coördinator. 
· Er staat geen wegwijzer richting Vijverpark aan de Burchtstraat. Dit is bekend bij het PBK en is ook 
meegenomen richting de wijkcoördinator. 
· Het oplaadpunt voor het OV is verplaatst naar de Centerrr 
 
Datum najaarsvergadering 
De datum voor de volgende ledenvergadering is op donderdagavond 3 november 2022. 
De voorzitter sluit de vergadering af. 
Via deze weg willen wij jullie allen alvast een fijne zomer wensen. 
 
Hartelijke groet, 
Plaatselijk Belang Kuinre. 

 

 
 
 
 

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 
 
Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham  
 
Op 1 september starten we weer met onze activiteiten voor het seizoen 2022-2023. 
 
De datums van onze vaste activiteiten:  
Gymnastiek donderdag 8 september om 13.15 uur.  
Zitgymnastiek donderdag 8 september om 14.15 uur.  
Gymnastiek Blankenham 7 september 19.00 uur.  
Koersbal woensdag 7 september om 14.00 uur (om de 14 dagen) . 
De Soos is vervallen door gebrek aan belangstelling.  
Gezamenlijk eten vrijdag 18 november om 16.00 uur.  
Kerstavond woensdag 22 december om 18.00 uur.  
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 6 januari om 14.00 uur.  
Stamppot eten vrijdag 17 februari om 14.00 uur.  
Reisje mei 2023.  
 
Alle datums zijn onder voorbehoud.  
 
Een sportief en gezond seizoen toegewenst, 
Stichting Ouderen Kuinre Blankenham.  
 
Met vragen kunt u altijd terecht bij onze voorzitter Hilly Wietsma en bij secretaris Kees Cats. 

 

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

Vrouwen van Kuinre 
 

17 maart jl. hadden we weer een bijeenkomst van de 
Vrouwen van Kuinre. En in navolging van de vorige keer, 
was dit wederom een jaarvergadering. Ditmaal over 2021. 
De notulen en het financiële jaarverslag zijn doorgenomen. 
Uiteraard waren er ook ditmaal jubilaria te vieren. Gea 
Lageweg is inmiddels 40 jaar lid, Corrie van Ens en Ida Vogelaar 50 jaar en Petertje Mulder maar liefst 
55 jaar. 
Allen hebben een mooie bos bloemen gekregen. Janneke ter Maaten is uit het bestuur gegaan en 
Agatha Cats is daarvoor in de plaats gekomen. Ook Janneke heeft een attentie gekregen als dank voor 
haar inzet. 
 
21 april jl. konden we wel nog een bijeenkomst organiseren. 
Deze avond kwam Henk Dillerop vertellen over zijn werk als 
gevangenisdirecteur. Een boeiend verhaal en we hebben deze 
avond allemaal wel iets nieuws geleerd. Deze man kan 
waarschijnlijk nog wel uren volmaken met alle dingen die hij in 
zijn werk als rechercheur, gevangenisdirecteur en dichter heeft 
meegemaakt. 
19 mei  staat er nog een doe avond op de planning. Met een 
aantal dames gaan we onder leiding van Janke de Roos tekenen 
met houtskool. En in juni is er nog de fietstocht. En dan is het al 
weer tijd voor de zomerstop.   
 
Wat is het fijn om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten en samen 
dingen te ondernemen. 
Voor nu wensen wij u vast een fijne zomer!  
  
Vrouwen van Kuinre 
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Op z’n Kuunders 
 

Senioren vissen Kuinre. 
 
Vorig jaar hebben we weer een viswedstrijd voor de senioren kunnen organiseren en we hopen dit jaar 
weer een wedstrijd te kunnen houden. 
 
Om iedereen alvast op de hoogte te brengen hebben we besloten om de datum nu al vast te stellen. 
We houden dit jaar de wedstrijd op zaterdag 27 augustus 2022. 
De inschrijving is weer vanaf 13:30 uur in de Botter. De wedstijd begint om 14:00 uur. 
 
Zoals de meesten wel weten wordt deze wedstrijd gehouden voor inwoners van Kuinre of mensen die in 
Kuinre zijn geboren of er binding mee hebben. De deelname is mogelijk van 60 jaar of ouder, maar in 
het jaar dat men 60 wordt mag men voor de eerste keer meedoen. Er wordt geen inleg gevraagd, maar 
er is wel gelegenheid om een vrije gift te geven. In zijn oorsprong is het een wedstrijd, maar het gaat 
natuurlijk ook om de gezelligheid en op deze manier kun je ook nog eens weer gezellig bijkletsen. 
 
De commissie die het organiseert benadert zo veel mogelijk van tevoren de deelnemers van wie we 
weten dat ze de leeftijd hebben en mee willen doen, maar het kan uiteraard mogelijk zijn dat wij 
bepaalde personen over het hoofd zien. 
 
Kent u iemand die graag mee wil doen, of bent u zelf 60 jaar of ouder, en niet door ons benaderd, 
schroom dan niet en geef even een seintje aan de commissie. 
 
Opgave kan bij Otto Boerstra, H. de Cranestraat 19A te Kuinre (06-43634215). 
 
Wij hopen weer op een grote opkomst. 
De commissie. 
 

_______________________________________ _____________________________________________________ 

Het seniorenbiljart Kuinre  
 
Na de coronatijd konden wij eindelijk weer aan de slag, het was wel een gebroken seizoen zo dat we dit 
jaar geen kampioen hadden en de beker voor het derde 
jaar bij Albert Pen bleef. Maar dit jaar kon onze slotmiddag 
wel doorgaan met als hoogtepunt een voortreffelijk 3 
gangen menu van Jurgen Koster. Tevens hebben we 
afscheid genomen van Cor Vos die een aantal jaren onze 
voorzitter is geweest. Hopelijk kunnen we vanaf 6 
september weer een volledig seizoen draaien. En voor 
nieuwe leden staan we ook open, wij spelen op 
dinsdagmorgen en donderdagmiddag.  
 
Dus belangstellenden zijn altijd van harte welkom zowel 
mannen als vrouwen, er speelt een dame bij ons.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Het bestuur. 
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Op z’n Kuunders 

 
Robert Rijpkema 50! 

 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Mast 70 jaar! 
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Burgemeester de Ruiterschool 

Verkeersproject BOM Op dit moment kun je vanaf twee kanten 
naar onze school rijden. Dit kan zorgen voor gevaarlijke en 
onveilige situaties. Om hierin een verandering aan te brengen, 
hebben we diverse keren in de nieuwsbrief van school 
aangegeven om via de hofjes aan te rijden en langs de 
katholieke kerk weer te vertrekken. Toch zien we nog steeds 
dat dit niet duidelijk genoeg is voor iedereen en zijn we verder 
gaan nadenken over hoe we kunnen zorgen, dat dit veiliger 
wordt. De school heeft samen met de leerlingenraad een 
verkeersproject opgezet. BOM (Basisschool Omgevings 
Management) zal ons project helpen opzetten en begeleiden. 

We gaan een week lang (ma. 16 t/m do. 19 mei) proberen de 
auto's via éénrichtingsverkeer door het Vijverpark te laten 
rijden. De leden van de leerlingenraad + uit elke groep een extra leerling zullen die week voor schooltijd 
en na schooltijd met gele hesjes in het Vijverpark staan om dit te begeleiden. 

Ook zijn er verkeersborden ontworpen door de kinderen uit alle groepen. De leerlingenraad heeft uit de 
groepswinnaars een keuze gemaakt. Deze borden zullen ook gemaakt en geplaatst worden in het 
Vijverpark. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 17 

 
 

4 mei herdenking 

Na 2 jaar afwezigheid was er dit jaar weer een officiële dodenherdenking in het dorp. 

Om kwart voor 7 was er een speciale kerkdienst in de Protestantse Kerk. Hierna verzamelden zowel de 
kerkgangers als andere betrokkenen zich op het Waagplein, om vervolgens in een stoet naar het kerkhof 
te lopen. Zoals gebruikelijk liepen er 2 drummers voorop. 

Eenmaal op het kerkhof aangekomen volgde eerst de 2 minuten stilte. Op het kerkhof lijkt dit nog meer 
indruk te maken, het maakt toch indruk om te lezen hoe jong de gestorven geallieerden waren. 
Vervolgens hield raadslid Aletta Makken een toespraak over de oorlog, en hoe het er destijds in Kuinre 
aan toe ging. Er was ook muziek op het kerkhof van Brassband De Woldklank. Ze speelden onder 
andere de Taptoe en uiteraard het Wilhelmus. Na afloop liepen de meesten naar het dorpshuis om 
koffie/thee te drinken en alles na te bespreken. 

Na afloop zaten we ook nog met wat jongeren bij elkaar die deze editie meegelopen hebben. Het viel 
ons op dat er relatief weinig jeugd mee loopt met deze herdenking, terwijl het onderwerp toch nog zo 
‘levend’ is. Vooral in deze tijd waarin vrijheid in Europa niet meer zo vanzelfsprekend is. We hopen dan 
ook dat we deze traditie nog heel lang in stand kunnen houden, het is een gebeurtenis die nooit 
vergeten mag worden. Dus we hopen van harte volgend jaar nog meer jeugd te zien bij de 
dodenherdenking. Vrijheid is niet leeftijdsgebonden, en de geschiedenis heeft toch ons heden gevormd. 

Dus hopelijk tot volgend jaar allemaal. 

Patrick Paulusma en Richard Versluis. 

Aan de ijsclub werd een cheque met een mooi bedrag uitgereikt 
door het Stimuleringsfonds Oude en Nieuwe Land. 

 

 

 

 

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

Familieberichten 
 
Beste dorpsgenoten! 
 
Ik wil jullie bedanken voor de lieve kaartjes gezellige bezoekjes en mooie bloemen!  
De breuk in mijn schouder herstelt voorspoedig.  
 
Groet Corrie van Ens  
 

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

Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten, telefoontjes en belangstelling tijdens 
mijn verblijf in Wittesteijn en nu ik weer thuis ben. 
 
Sietske van Vels-Jongstra 
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Peuteropvang Tweeplus KAKA 
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 wij werken 
met Piramide Digitaal. Piramide digitaal geeft 
plezier aan peuters en medewerkers. 
 
Sinds kort maken we ook gebruik van Piramide thuis. We streven er naar iedere vier weken een ander 
thema te kiezen. Als het mogelijk is sluiten we aan bij de basisschool. Aan het begin van de week krijgen 
de ouders de nieuwsbrief via de app. De liedjes en activiteiten die daarin vermeld staan sluiten aan bij 
het thema in de klas. Het thema ziek zijn werd met veel enthousiasme nagespeeld, de apotheek, de 
wachtkamer en zelfs het ziekenhuis, er kwam herkenning bij de peuters. 
We hebben afscheid genomen van twee peuters, zij zijn 4 jaar geworden en mochten een “deurtje” 
verder. 
 
Dat is best spannend, maar hebben ze even heimwee naar de peuters en de juf dan komen ze langs 
voor een praatje of een knuffel en gaan weer trots en stoer naar juf Edith en juf Jacqueline. 
Tijdens de koningsspelen zijn we begonnen met het wel bekende schoolontbijt. Dit jaar hebben we met 
de hele school mogen ontbijten, heerlijk alle kinderen door elkaar, groot en klein. Wat is het mooi te zien 
dat je dan als juf of ouder mag toekijken hoe ze elkaar helpen. Daarna zijn we weer uit elkaar gegaan en 
hebben heerlijk mogen spelen op ons plein. 
 
Bij het schrijven van dit stukje verdiepen we ons in het verkeer. Waarom zijn er nu van die borden? En 
wat staat er op? “STOP”, waarom moeten we stoppen? Waarom is dat ene verkeerslicht nu rood en die 
andere groen. Wat is nou een zebrapad. Allerlei symbolen die je in Kuinre eigenlijk niet ziet. Maar met 
zoveel kinderen die gelijke tijd in het Vijverpark lopen, fietsen of bij mama in de auto zitten, ze moeten 
allemaal om half 9 op school zijn. Is het eigenlijk wel veilig of kan het beter. 
 
Samen proberen we, met wat aanpassingen, veilig op school te komen en nu het mooie weer aanbreekt 
willen de kinderen ook wel eens wat vaker buiten spelen. Op de stoep mag je lopen en ook wel tekenen. 
Op de straat gaan we fietsen en rijden de auto’s, we moeten dus uitkijken, met liedjes en samen het 
leren, is het nog leuk ook. 
 
Samen met juf gaan we ook weer meedoen aan de jaarlijkse avondvierdaagse (voor diegene die willen 
en kunnen). Op de slotavond hebben we met school een stuk meegelopen naar het eindpunt, wat was 
het weer een feestje. 
 
Kinderopvang KaKa, heeft een eigen huisstijl, en tot onze verbazing kregen wij een berichtje dat 
Tweeplus bijna aan de beurt is. Op Facebook en bij collega’s in Steenwijkerland hebben we al een leuke 
restyling gezien, we worden nieuwsgierig hoe het bij Tweeplus er over een tijd uit gaat zien. 
Bent u ook nieuwsgierig, kom gerust eens langs of hou onze Facebook in de gaten. 
 
De aanmelding van nieuwe kinderen verloopt zoveel mogelijk via de website van Kinderopvang KaKa 
www.kaka.nl. Er wordt een contract opgesteld voor de opvang van het kind/kinderen waarin de 
startdatum van de opvang vermeld staat. 
 
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 
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Op z’n Kuunders 
 
 

 

 

Laatste optreden Herman Snelder als 

dorpsomroeper op 20 april was tijdens 

het Benefietconcert t.b.v. Oekraïne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Beste inwoners van Kuinre, Ossenzijl en Blankenham, 
 
Thuiszorg Zorggroep Oude en Nieuwe land is al 75 jaar het gezicht van de Noordoostpolder, Urk en 
Steenwijkerland. U zult ons herkennen aan onze rode jas of blauwe werkkleding. Vaak fietsen wij met 
mooi weer door Kuinre. Ook ziet u ons wellicht rijden in de dorpen Ossenzijl of Blankenham. Wij doen dit 
met veel werkplezier. 
Ons team bestaat uit ca. 14 collega’s. Verzorgende IG ‘ers, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. 
Wij staan graag voor de mensen klaar om hulp te bieden bij bijvoorbeeld steunkousen, wondzorg, hulp 
bij medicatie, wassen of andere technische handelingen.  
Sinds enkele weken hebben wij een mooi kantoor gekregen bij de vijver in Kuinre;  
Vijverpark 8. Voor inwoners van Kuinre ook wel bekend als het oude politiebureau. 
Wij zijn hier erg blij mee en geven u graag de gelegenheid om ons nieuwe kantoor te komen 
bewonderen onder het genot van een bakje koffie. 
Graag zien wij u op 10 juni tussen 10.30 en 12.00 uur.  

 

Met vriendelijke groeten,                                                         
 
Thuiszorg Team Kuinre / Ossenzijl. 
T. (0561) 43 07 49   
thuiszorgkuinreossenzijl@zorggroep-onl.nl 
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Op z’n Kuunders 
 
 

Tonny Uitbeijerse 50 jaar 

  

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
50 jaar getrouwd 
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties die wij mochten 
ontvangen het was grandioos, daar word je blij van. 
 
Jan Pieter en Gaukje de Haan 
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Hej’t ok leezn? 
 
Alerhande gezegdn 
 

• as de muurn op je of koemm, eupm dan de deurn van jow hart 

• wie de laakngs uutdeelt moet de bedn kunn opmaakngn 

• ’t venaamste van de meziek stoat niet in de nootn 

• wat het ’n leugng veur zin as er niks deur wort beskermt 

• de beste tiet ome vriendn te maakng is aj ze nog niet noodeg hebm 

• ’n glimlach ome ’n neederlaag is ’n ejndooverwineng 

• jie moetn er niet meer achter zeukngn dan wat er niet is 

• doe veural d’andren an, wat zie jow wiln andoen 

• brabeltaal is krejatievetejt die gien meens anders begriept 

• veurskriftn binn aleen bedoelt ome ontduukn te wordn 

• mien hulpelooshejt maakt mien nutelooshejt onbelangriek 

• krietiek aksepteert men aleen ast vepakt zit in ’n lofspraak 

• te veule naakngt fejtn kunn de woarhejt veduustern 

• ’n taktvol pesoon is hij die weet hoeveul te veer hij kan goan 

• ’n meens beloont ’n leeraar slecht; as ie altiet zien leerling blieft 

• woarome zeuk jie de rust, doar jie tot werkng geboorn binn 

• in de poletiek goat de keuze altiet tusn tweeje kwoadn 

• dieplomaatsie ist voortzetn van oorlog mit andre mideln 

• ’n pesemist is ’n meens die ’n optie mist ome te leevm 
 
Aleman ’n goeje zoemertiet wejnst, 
 
Akermanechien 
 

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

Benefiet concert Oekraïne 
 
Op 20 april werd dit gehouden in de Protestantse Kerk in Kuinre. 
 
We bedanken de volgende sponsoren: 
Emiel’s Partyverhuur, Slagerij Mulder, Centerrr Kuinre, By Aubrey, van Benthem Sierteelt, de Taarten   
 
Jannie Wuite voor de mooie vlag, Jeanet Siepel voor de mooie tafel die ze heeft opgemaakt en Zwaan 
voor de koffie. 
 
Er waren gratis optredens van ongeveer 30 leden van Mannenkoor Hallelujah uit Urk. En optredens van 
Herman Snelder, Elly Zuiderveld, Merijn Wouda, Jonne Kleinjan, Herald Nobel, Istvan en Sanya uit 
Oekraine en Marco ’t Hart. 
 
Ook bedanken we de vele vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Kuinre, de Katholieke Kerk Kuinre, 
Annelien en Alieke. 
 
De opbrengst was ruim € 1330,00 Dit bedrag wordt overgemaakt naar Stichting Kinderhulp Beregszasz. 
Het wordt besteed aan 44 kinderen uit Oekraïne, dit zijn kinderen die normaal gesproken ieder jaar 3 
weken naar Nederlandse gastgezinnen komen. Ze komen allemaal uit zeer arme gezinnen en vlak nadat 
de oorlog is uitgebroken zijn ze allemaal naar Nederland gehaald en verblijven ze voor langere tijd bij 
hun gastgezinnen. 
 
Met deze bijdrage kunnen de gastgezinnen ondersteund worden. 
Het was een zeer geslaagde avond en het concert is nog na te kijken bij het beamerteam Kuinre op 
YouTube. 
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Kuinre oud en nieuw 
 
 

Hieronder heb ik 4 foto’s van het Zuiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rond 1900 - Het zuiden ter hoogte van H. de 
Cranestraat 11. Op de achtergrond de Zuiderzee. 
 

 

Foto Karst Mulder 
 
 

Dezelfde situatie in 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rond 1950 – nabij H. de Cranestraat 1. 
 
 

 
 

Dezelfde situatie in 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:geakuinre@gmail.com


 

 
 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 26 

 
 

Warenhuis Kuinre 
 
Beste inwoners van Kuinre en Omstreken. 
 
Vanaf 1 mei is onze winkel, Warenhuis Kuinre, definitief gesloten. 
Op vrijdag 6 mei hadden wij een afscheidsbijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis “De Botter” 
Na 42 jaar de winkel te hebben gerund, wilden we iedereen, voor wie dat wilde, de gelegenheid geven 
persoonlijk afscheid van ons te nemen. 
 
Allereerst willen we u/jullie als bewoners van Kuinre en Omstreken bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen in die 42 jaar. Zonder het vertrouwen van u/jullie als klant hadden we geen bestaansrecht 
gehad. 
 
We waren verrast dat zoveel klanten de afscheidsbijeenkomst hebben bezocht. Dit overtrof onze 
verwachtingen. 
 
Zelfs toeristen, die gehoord hadden dat we gingen stoppen, hebben de moeite genomen om persoonlijk 
afscheid van ons te nemen. En ook oud-inwoners van Kuinre hebben ons verrast met een bezoek. 
We zijn overstelpt met kaarten, bloemen, manden, cadeaubonnen, enz., waarvoor onze hartelijke dank. 
Ook de lieve woorden die gesproken zijn hebben ons goed gedaan. 
Het was voor ons een onvergetelijke middag. 
 
Soms was het ook wel emotioneel, omdat je met veel klanten ook lief en leed gedeeld hebt in de voorbije 
jaren. 
Op een dorp waar je de mensen bij name kent is het goed dat die sociale contacten er zijn. 
We zullen dat ongetwijfeld gaan missen, maar nu is voor ons de tijd aangebroken, als de gezondheid het 
toelaat, te gaan genieten van onze rust. 
 
We blijven nog wel het drukwerk verzorgen voor verenigingen, kerken en bedrijven. U kunt dat nog 
gewoon mailen naar: info@warenhuiskuinre.nl. Mocht dit veranderen dan stellen we u hiervan tijdig op 
de hoogte. 
 
Voor dringende zaken kunt u ons altijd bellen op 06-51317643. Noteer dit nummer of zet het in uw of 
jouw mobiele telefoon. 
Ons winkelpand gaat in de verkoop en te zijner tijd zal het maken van het drukwerk verhuizen naar 
Zwartsluis. 
 
U hoeft het drukwerk niet op te halen, wij brengen het persoonlijk naar Kuinre. Zo onderhouden wij ook 
nog de contacten met jullie. 
 
Want al hebben we in al die jaren niet in Kuinre gewoond, toch ligt na 42 jaar hier ook ons hart en voor 
Roeli zelfs nog langer, want die heeft nog wel in Kuinre gewoond. 
 
Het ga jullie allen goed en nogmaals bedankt voor al het geschonken vertrouwen in die jaren. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Wim en Roeli Schaart 
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Werk in uitvoering.  
 
 
 
 

Deze keer gaan we uit ons dak bij dakdekkersbedrijf Lageweg.  

Dakdekkersbedrijf Lageweg is een echt familiebedrijf, de familie woont in de H. de Cranestraat in Kuinre. 

Gerard runt het bedrijf, echtgenote Alien doet administratie, zoon Kevin (26) medeondernemer, Kelly 

(23) verzorgd de website, zoon Julian ( 20) en neef Stefan zijn werkzaam in de onderneming. Het 

hebben van een familiebedrijf is mooi en bijzonder en vraagt wel dezelfde passie en flexibiliteit van de 

verschillende generaties. Werk en privé liggen dicht bij elkaar. Op het woonadres in de H. de 

Cranestraat beheert Alien een groepsaccommodatie en runt zij samen met haar zus Bettina een 

kinderopvang.  

Het familiebedrijf is sinds 1962 actief en gespecialiseerd  in dakbedekking met dakpannen. De vader van 

Gerard, Harrie Lageweg, is in 1962 begonnen in een schuur, waar thans de jachthaven van Kuinre is. In 

1986 is het bedrijf verplaatst naar het industrieterrein. Gerard begon al op jonge leeftijd te werken bij zijn 

vader in het bedrijf. Hij heeft het bedrijf overgenomen in 1992. De volgende generatie is inmiddels ook 

volop bezig in het bedrijf. 

De werkzaamheden van het bedrijf is het leggen van dakpannen en het aanbrengen van 

isolatiemateriaal. De isolatie wordt geplaatst voordat de pannen gelegd worden. Het bedrijf werkt samen 

met aannemers, die tevens meestal ook de opdrachtgevers zijn. De werkzaamheden betreffen 

nieuwbouw maar ook veel renovatie. Momenteel worden er veel huizen gerenoveerd.  Op het moment is 

de levertijd van dakpannen minstens een half jaar en de prijs is ongewis. Gerard heeft vorig jaar royaal 

pannen aangeschaft zodat hij nu nog kan werken uit die voorraad.  

Het bedrijf is actief in de wijde omgeving, ongeveer in een straal van 50 kilometer rond Kuinre.  Met 

name in Flevoland en Weststellingwerf. De ultieme uitdaging was een project in Flevoland, de 

dakbedekking van het pannenkoekenhuis “Hans en Grietje” een dak met allerlei vormen en dakkapellen . 

Het resultaat mag er zijn!  

Het bedrijf is in de jaren uitgebreid en de locatie in Kuinre op het industrieterrein werd te krap. Er is een 

tweede locatie aangekocht in Oldetrijne. Dit was een voormalig melkveebedrijf en Kevin woont er. De 

gebouwen zijn gerenoveerd en worden dusdanig verbouwd en aangepast zodat straks alle 

benodigdheden daar naar toe verplaatst worden. In de nabije toekomst wordt Oldetrijne de nieuwe en 

enige vestiging van het dakdekkersbedrijf. Waar straks genoeg ruimte is om alle machines, 

vervoersmiddelen en voorraad onder dak te kunnen hebben. 

 

Pannenkoekenhuis 

“Hans en Grietje” in 

Zeewolde.  
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     Nieuws V.V. Kuinre 
 
 
 
 
Oproep voor het wassen van kleding 
V.V. Kuinre is op zoek naar een vrijwilliger die, tegen een vergoeding, de tenues wil wassen van het 1e 
elftal. De afgelopen jaren heeft Gerda Bouma dit gedaan, iets waar wij als vereniging erg dankbaar voor 
zijn. Gerda heeft aangegeven dat ze aan het einde van het seizoen hiermee zal stoppen. Bent u diegene 
die deze taak op zich wil nemen? Neem dan contact op met Patrick Paulusma (tel 06 37 46 84 72) en 
vraag 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. 
 
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     

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

Autopuzzeltocht KAS 

Zaterdag 30 april was het weer zover; de KAS Autopuzzeltocht! De organisatie had 
weer een mooie, uitdagende route uitgestippeld voor de deelnemers. Onderweg 
kregen de teams ook nog vragen en opdrachten waarmee ze punten konden 
verdienen. Zo werd er onder andere ouderwets gesjoeld, en konden ze letters vinden 
die 1 lang woord vormde. 

De route begon op de veerpont tussen Zwartsluis en Genemuiden. De route ging eerst door de oude 
straatjes van Genemuiden. Vervolgens via een toeristische route naar Hasselt, waar ook door mooie 
oude straatjes gereden werd. Vervolgens nog door het prachtige gebied de Wieden. Het was een pittige 
route, maar iedereen is uiteindelijk weer in het Dorpshuis de Botter uitgekomen (soms met een beetje 
hulp). 

Na afloop werden de punten opgeteld en wonnen de 7 auto’s met de meeste punten een heerlijke 
vleesprijs van de Ambachtelijke Slager. Voor de auto met de minste punten was er gelukkig nog een 
poedelprijs. Wij als organisatie hebben genoten, hopelijk tot volgend jaar allemaal! 

Fietstocht KAS 
 
Na 2 jaar gaat de KAS weer de jaarlijkse Fietstocht organiseren en ditmaal op 26 juni 2022! 
 
De inschrijving en start van de fietstocht zal bij “café de kleine Burcht” te Kuinre zijn. U kunt zich hier 
inschrijven en starten tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De inschrijfkosten zijn voor de volwassenen €4,-  
en kinderen onder de 12 jaar €2,-.Onderweg zal er gezorgd worden voor een hapje, een drankje en leuk 
vertier. Na afloop kunt u gezellig nazitten bij Café de kleine Burcht en zal hier voor de kleintjes onder 
ons, een leuk springkussen zijn!  
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Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 

Bestuur: Annemiek Rijpkema (voorzitter), Madelon Kloosterman 
(penningmeester), Kay Oosterkamp, Shari Braad, Hester 
Pasman, Marieke Ensing en Mariët Elzinga 
 
Jeugdbestuur: Danique, Yildou, Yuri, Nienke en Marije 
 
Activiteiten 
We hebben in de afgelopen periode gelukkig weer veel 
activiteiten kunnen doen. 
Zo begonnen we met verlaat carnaval. DJ Kuule zorgde voor de muziek, terwijl de kinderen leuke 
spelletjes deden, zoals een hoge toren bouwen van spekkies en spaghetti en de stoelendans. 
Op Goede Vrijdag begon de speurtocht naar het gouden ei. Iedereen die zich had aangemeld kreeg 
cryptische omschrijvingen van de plaats waar hij lag. Het was lekker druk in het dorp, veel mensen 
waren op zoek naar dat ene ei, maar na 1,5 uur was hij al gevonden. In de middag werd het ei opnieuw 
verstopt, omdat het eerste ei al zo snel gevonden was. Dit keer was de prijs geen €100,- maar wel wat 
lekkers. 
 
7 mei was onze jaarlijkse Fancy Fair. Dit keer wat anders dan normaal, maar zeker niet minder leuk. Het 
duurde even, dat de poffertjespan warm werd, maar daarna konden we los. De hangplanten waren 
gewoon helemaal uitverkocht. Tussen de middag kon je lekker genieten van wat poffertjes. Het was een 
geslaagde dag. 
 
Nieuw telefoonnummer 
Het Jeugdhonk heeft nu zijn eigen telefoonnummer: 0623176615. Wanneer je vragen hebt, bardienst wil 
draaien, het Jeugdhonk wil huren etc. app dan naar dit nummer. Dan proberen wij zo snel mogelijk te 
reageren, alleen wij zijn ook vrijwilligers en kijken niet 24/7 op die telefoon. Dus een reactie kan soms 
wat langer duren, maar je krijgt hem wel. 
 
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 uur 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. 
 
 
Tot ziens, 
 
Bestuur Jeugdhonk Kuinre 
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Historische Vereniging IJsselham  vragen en aanvullingen  

Hoofdstraat 23a   8375 AK Oldemarkt     bij voorkeur richten aan:   
www.historischeverenigingijsselham.nl  Linda Polderman  0527-611187 
info@historischeverenigingijsselham.nl  linda.polderman@lichtmeijer.nl 
 
BEATRIX NOLJORA (1890-1944) – VIOLISTE EN ZANGERES UIT KUINRE, deel 3 
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 24/2 (juni 2016) 
 
Een greep uit verdere optredens, met soms een korte karakteristiek erbij. 
- 30 december 1923 in het Concertgebouw met (oud-)Nederlandse liederen. De recensent van De 

Tijd, meestens de zangeres goedgezind, oordeelt dat haar stem hier en daar in het forte nog iets 
scherps heeft en acht mogelijke forcering onnodig, omdat ze zonder dat nog een magistrale klank 
ontwikkelen kan. 

- 8 februari 1924 in Den Haag, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 
- 28 maart 1924 in het Concertgebouw, “Requiem” van Verdi. 
- 5 april 1924 in het Concertgebouw, gast bij mannenkoor ‘Kunst na Arbeid’. 
- 30 september 1924 Utrecht, Buurkerk, liefdadigheidsconcert ten bate van het Hulpcomité Vlissingen-

Arnemuiden (ramp van 18 juli 1924, waarbij in een orkaan op de Schelde vijftien vissers zijn 
omgekomen). 

- 14 januari 1925 Amsterdam, Westerkerk, liefdadigheidsconcert ten bate van de Zendingssteun in 
Natura. 

- 6 februari 1925 Hilversum, rol van Hanne in “Die Jahreszeiten” van Haydn. 
- 17 februari 1925 wederom in de Zendingskapel, Keizersgracht 676. 
- 29 april 1925 haar eerst vermelde optreden voor de radio, begeleid door het H.D.O.-orkest: de 

Hilversumsche Draadloze Omroep. Er zouden nog vele radio-optredens volgen (radio Hilversum, 
middengolf 1050 meter). 

- 5 juli 1925 Amsterdam, Gemeenteconcert in het Sarphatipark op zondag van ’s morgens half acht (!) 
tot half tien door Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’ met medewerking van Beatrix 
Noljora. 

- 13 september 1925 Volksconcert in het Concertgebouw met het Concertgebouworkest onder leiding 
van Cornelis Dopper. Ook nu zingt Beatrix de aria van Salomé uit “Hérodiade” van Massenet.  

- 22 november 1925 weer in het Concertgebouw, opnieuw met mannenkoor ‘Kunst na Arbeid’. Beatrix 
zingt een aria uit Paljas. Niet nader aangeduid, wellicht de Vogelaria uit “I Pagliacci” van 
Leoncavallo.  

- 29 april 1926 radio, met populair concert van het versterkte H.D.O.-orkest.  
- 12 juni 1926 VPRO, een ‘Noorsche avond’ met spreker over Peer Gynt van Ibsen; als soliste zal 

Beatrix ongetwijfeld het Lied van Solveig uit de Peer Gyntsuite van Edvard Grieg hebben gezongen, 
hoewel niet vermeld. 

- 26 februari 1927 in het Concertgebouw met Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’, 
begeleid door de Haarlemsche Orkestvereeniging. “Wegens ziekte van mej. Leida Hulscher heeft 
mevr. Beatrix Noljora de sopraanpartij welwillend op zich genomen.” 

  Opmerkelijk, Beatrix wordt nu ineens mevrouw genoemd. Dat zal zijn omdat ze op 17 november 
1926 was getrouwd – daarover hieronder meer. 

- 14 oktober 1926 hield de Commissie voor de solistenconcerten van de Rotterdamse Maatschappij 
ter Bevordering der Toonkunst (MBT) in de Doelen een auditie voor 25 artiesten (zang, viool, piano), 
waarbij de (Amsterdamse!) Beatrix Noljora uitkwam in de afdeling Schiedam. 

- 8 april 1927 radio: Vooravondconcert, H.D.O.-kwartet met soliste. 
- 26 februari 1928 AVRO Matinee. Soliste: Beatrix Noljora (zang).  
- 2 mei 1928 radio: Beatrix Noljora, zang, Grieg-programma. 
- 9 mei 1929 in het Concertgebouw. “Weldadigheidsconcert ten bate van de gedupeerde slachtoffers 

van den Brand in het Paleis voor Volksvlijt, georganiseerd door het weekblad Het Leven” – 
Gemengd koor ‘Zang en Vriendschap’ en de Haarlemsche Orkestvereeniging. Recensie in Het Volk: 
“Door slechte organisatie stonden er op het podium meer medewerkenden dan er belangstellenden 
in de zaal aanwezig waren. De solopartijen liggen ongunstig; daarvan ondervond zelfs een goed 
geschoolde stem als die van Beatrix Noljora het nadeel.” De Tijd oordeelde gunstiger over het 
oratorium “Exodus” van Nico van der Linden. 

 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Dit laatste teruggevonden krantenbericht van 9 mei 1929 over publieke optredens van Beatrix Noljora 
doet vermoeden dat zij haar carrière, eerst als violiste en later als zangeres, jong heeft afgesloten en 
verder ging als muzieklerares. 
Haar oomzegger Cees Wolthers denkt dat tante Bé zich waarschijnlijk bewust werd dat ze niet haar 
leven lang onderweg kon zijn voor concerten en vroegtijdig les wilde gaan geven. Geen idee wat het 
“zingen” in het laatje bracht. Hij heeft haar eigenlijk alleen lesgevend meegemaakt.  
Of misschien wilde zij het was rustiger aan doen na haar huwelijk. 
 
De huwelijkse jaren 
Op 17 november 1926 trouwde Beatrix Treurniet (36 jaar) te Amsterdam met Johann Müller (“Hans”, 27 
jaar), geboren 10 december 1898 te Lichtenfels, Duitsland. Johann was afdelingschef in de 
sigarettenfabriek J. van Kerckhof.  
In Nederland was tot 1964 bij wet de man het hoofd der echtvereniging. Trouwde een Nederlander met 
een buitenlandse, dan verkreeg zijn vrouw de Nederlandse nationaliteit. Trouwde een Nederlandse met 
een buitenlander, ook al was dat in ons land zelf, dan verloor zij haar Nederlanderschap. Blijkbaar was 
dit ook het geval bij Beatrix Clasina Treurniet. 
Het huwelijk eindigde op 16 november 1937 in scheiding. Blijkens de Staatscourant van 9 maart 1939 
(gegevens over 1937) herkreeg Beatrix het Nederlanderschap.  
Johann Müller hertrouwde op 20 juli 1938 te Amsterdam met een medewerkster van de 
sigarettenfabriek. Hij overleed op 30 oktober 1940. 
Beatrix ging in 1940 in Zandvoort wonen, waar zij zang- en pianoles gaf. 
 
Ziekte en overlijden  
Als klein kind had Beatrix last van haar longen. Samen met haar moeder heeft Beatrix een aantal jaren 
enige maanden op de Veluwe doorgebracht vanwege de boslucht. Haar moeder schreef: “Voor Beatrix 
heb ik fransche brandewijn moeten koopen daar die twee maal in de week er mee gewasschen moet 
worden” en ”Ze woog 22,5 pond en ging nog niet erg vooruit.” Later was Beatrix kerngezond en nooit 
ziek. Cees Wolthers over zijn tante:  
“Voor het laatst zagen we elkaar eind 1943. Zij zat in de “Blauwe Tram” die van Amsterdam naar 
Haarlem en Zandvoort reed. Ik liep toen op de Rozengracht. Een verwaarloosde verkoudheid ontaardde 
bij haar in bronchitis, longontsteking en daarna ontstond een nierziekte. Ze overleed begin 1944, veel te 
jong. Dat had een geweldige impact op haar ouders en mijn moeder.” 
 
Op vrijdag 21 januari 1944 is Beatrix Treurniet, muzieklerares, oud drie en 
vijftig jaren, overleden in het Sint Elisabethgasthuis, Gasthuisvest 47 te 
Haarlem. 
Een uittreksel uit het register van overlijden is naar de gemeente 
Haarlemmermeer gezonden, waar Beatrix toen woonde en waar haar 
overlijden is geregistreerd op 9 februari 1944. 
 
Beatrix Clasina Treurniet is bijgezet in het mausoleum op de 
begraafplaats Kleverlaan te Haarlem. Dit is het oudste (1894) mausoleum 
in Nederland. Er zijn net als in Zuid-Europa muurgraven en grafkelders. 
Haar ouders zijn later ook hier bijgezet; haar vader in 1952, haar moeder 
in 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
Rechts: Rouwannonce 
in Algemeen Handelsblad 24.01.1944. 
 
Links: Mausoleum Kleverlaan, Haarlem.  
Foto: commons.wikimedia.org 
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Links: Afdekplaat muurgraf van 
Beatrix Clasina Treurniet, bekend  
als Beatrix Noljora.  
Foto: collectie C. Wolthers, Sleen. 
 
 
 
 
 
 

 
Herinneringen 
Veel details uit het openbare leven van Beatrix Noljora, de artiestennaam van Beatrix Clasina Treurniet, 
zijn gedestilleerd uit krantenberichten.  
Onbekend is of er van haar ooit geluidsopnamen zijn gemaakt.  
Cees Wolthers herinnert zich:   
“Tante Bé was een vrolijk type met gevoel voor humor; een heel zelfstandige en voor die tijd zeer 
moderne vrouw. In het openbaar heb ik mijn tante nooit horen optreden, wel gaf ze soms een ‘concert’ 
bij ons thuis waarbij ze dan zong en dhr. Thoenis begeleidde haar op de vleugel. Ook mijn moeder kon 
zeer goed piano spelen en dan speelden ze quatre-mains. Bepaalde mensen uit het dorp waar we toen 
woonden kregen dan een uitnodiging.”  
“Mijn tante was nogal ondernemend en duidelijk aanwezig. Ik weet nog dat ze een keer mee naar de 
kerk ging en tijdens de samenzang zong ze mee, haar stemgeluid was dusdanig dat sommige mensen 
omkeken.” 
 
Terug naar haar optreden op de vroege zondagmorgen – vanaf half acht! – in het Sarphatipark te 
Amsterdam. Auteur/zanger/acteur Jan Willem Hofstra schreef in De Tijd van 2 december 1967 over zijn 
jeugd in Amsterdam: 
… Een zoon die zondagsmorgens met zijn vader in het Vondelpark naar het openluchtconcert ging 
luisteren, alwaar op een zonnige morgen een lange, in het wit geklede sopraanzangeres (ze heette 
Beatrix Noljora) een Nederlands lied galmde met de tekst: “O, als je eens wist wat ik gevoeld heb!” om 
daarna allerlei heerlijks te gaan kopen op Kattenburg, Vlooienburg… 
 
Afkomstig uit Kuinre en dan zo herinnerd te worden - mooier kan haast niet. 
 
Enige bronnen: 
Familiegegevens uit collectie van Cees Wolthers, Sleen. 
www.operagazet.be/educ/stemmen1.htm (gebaseerd op Elseviers Groot Operaboek van Leo Riemens, 
aangevuld met recentere namen van artiesten). 
www.vn.nl/sopraan-eva-maria-westbroek-ik-wil-gewoon-lekker-zingen/ 
(interview in Vrij Nederland 3 april 2010). 
www.delpher.nl zoekwoorden: Beatrix Treurniet, Beatrix Noljora; krantensite met ruim tweehonderd 
berichten, ook herhaald geplaatste aankondigingen.  
 

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: 
11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus 
 
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 
 
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 juni Ds. D. Lagerweij Pinksteren 10.00 uur 
 12 juni ’s ochtends GEEN DIENST 
  ’s avonds zomeravondzangdienst Jubilee  19.30 uur 
 19 juni Ds. M. Gaastra  10.00 uur 
 26 juni De heer G. Doorn Overstapdienst 10.00 uur 
 
 3 juli Ds. D. Wolse Viering Heilig Avondmaal 10.00 uur 
 10 juli De heer J. Smit  10.00 uur 
 17 juli Ds. G. van den Dool  10.00 uur 
 24 juli Ds. W. Kok  10.00 uur 
 31 juli De heer J.P. Bredenhoff  10.00 uur 
 
 7 augustus Ds. C.P. Meijer  10.00 uur 
 14 augustus ??? 
 21 augustus Ds. J. Riemersma  10.00 uur 
 28 augustus Mevr. L. Brugmans  10.00 uur 
 
12 juni Zomeravondzangdienst Jubilee 
Zondagavond 12 juni wordt de zomeravondzangdienst georganiseerd door Jubilee. Medewerking aan deze dienst 
wordt verleend door Jeanet Siepel, organist Theun Hoen en koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve. Thema van deze 
dienst is de verbeelding van De Schepping. Met enkele leden van het koor maken we een verbeelding van de 
zeven scheppingsdagen. Als alle dagen te zien zijn is er een symbool zichtbaar, die door God zelf werd ingesteld.  
Er is een collecte voor de gemaakte kosten. Aanvang 19.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd. 

 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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Livestream vanuit de Protestantse kerk 
Sinds enkele jaren kunnen we vanuit onze kerk bijeenkomsten bij u thuisbrengen. De reguliere diensten 
worden iedere zondag uitgezonden als een openbare livestream. Bij uitvaarten en andere gelegenheden 
is het mogelijk openbaar of besloten te streamen. Bent u abonnee dan krijgt u een melding als er een 
uitzending is.  
Hoe werkt abonneren? 
Als u niks wilt missen kunt u zich kosteloos abonneren op het kanaal van Beamerteam Kuinre. Dit doet u 
eenvoudig door in de zoekbalk bij YouTube “Beamerteam Kuinre” in te typen. Dan ziet u bovenaan ons 
kanaal staan en kunt u abonneren door op de rode knop te klikken. Belangrijk om te weten, dat u een 
google-account nodig heeft en hiermee ingelogd moet zijn.  
 
Kerk open op vrijdagmiddag 
Wij zijn blij dat we op vrijdagmiddag de kerk weer kunnen openstellen. Er is een groep enthousiaste vrijwilligers die 
voor u klaar staat met koffie en thee. U bent van harte welkom, elke vrijdagmiddag (met uitzondering van 24 juni) 
tot en met 10 september. De kerk is open van 14.00-16.30 uur. 
 
Gevelstenen in Steenwijkerland 
In september wordt het nieuwe boek Gevelstenen in Steenwijkerland gepresenteerd 
door Vincent Erdin, verbonden aan het gemeentearchief Steenwijkerland. Vroeger 
hadden veel panden gevelstenen en uithangtekens. Ze maakten reclame voor de 
handel of het bedrijf in het pand, bevatten een toespeling op de naam van de 
bouwer of verwezen naar de eigenaar. Uithangtekens zijn er bijna niet meer, maar 
gevelstenen hebben de tand des tijds vaak goed doorstaan. Samen laten ze iets 
zien van de geschiedenis. Ook in onze kerk zit een gevelsteen, deze is ook 
opgenomen in dit boek. 
Ca. 272 blz. Zeer rijk geïllustreerd voor de prijs van € 19,99. Te koop in de 
boekhandel of bij www.walburgpers.nl 
 
Overstapdienst 26 juni 
Op zondag 26 juni stapt Nienke Smale over van de zondagsschool naar het 
jeugdwerk. Het thema van deze dienst is ‘Vlieg nu maar uit!’ aanvang 10.00 uur. Na 
de dienst is er koffiedrinken. We hopen u te ontmoeten. 
 
Zomermagazine 2022 

Wij hebben ook dit jaar weer een zomermagazine voor mensen die onze 
regio komen bezoeken. 
Namens onze kerk kunnen toeristen, gasten en belangstellenden een kleurrijk magazine meenemen met 
boeiende artikelen over geloof en zingeving. Tevens staat er informatie in over kerken en dorpen uit de 
regio Overijssel. De bladen liggen klaar in de kerk, bij de Centerrr, de jachthaven en bij campings in 
onze omgeving.   
 
Benefietconcert voor Oekraïne 
Op woensdag 20 april was er in de kerk een benefietconcert georganiseerd. Medewerking werd pro Deo 
verleend door een groep zangers van Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”; Marco ’t Hart, orgel; Jonne 
Kleinjan, trompet; Elly Zuiderveld zong met twee Oekraïense kinderen; Herald Nobel, zang; Merijn 
Wouda op de toetsen en onze dorpsomroeper Herman Snelder verzorgde de presentatie. Buiten was er 
nog een kleine stand ingericht. De opbrengst van deze dag bedraagt ruim € 1330,--. Hierbij willen wij 
dan ook alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken.  
De opbrengst gaat naar SKB (Stichting Kinderhulp Bergszasz Oekraïne) in Dalfsen. Zij verzorgen de 
financiën van zomerreizen voor Oekraïense kinderen die bij Overijsselse gastgezinnen komen. Nu er 
oorlog heerst zijn er ongeveer 44 kinderen voor langere tijd ondergebracht bij hun vertrouwde 
gastgezinnen. Met onze opbrengst kunnen ze deze gastgezinnen de komende tijd ondersteunen.  
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V.C.K. ‘76 
 
 

 

Op het moment van dit schrijven staan er 
nog enkele wedstrijden gepland en is het 
seizoen bijna ten einde… 
Traditiegetrouw sluiten we weer af met een 
aantal keren “mixtoernooi”, alle teams door 
elkaar heen gemixt een partijtje spelen en 
afsluitend een gezellige nazit natuurlijk… 
 
Er is door een aantal teams heel goed 
gepresteerd dit seizoen. Om te beginnen is 
niveau 6 kampioen geworden van de 2e 
helft! Wat een toppers zijn dat!  
 
Ook Heren 1 heeft een mooie kampioenstitel 
weten te bemachtigen deze 2e helft. 
In een bloedstollend rechtstreeks duel met de heren van CSV H9 bleken ze onverslaanbaar! 
 
 
 
Op 23 april hebben we een hele succesvolle 
bingo avond gehad. Met ruim honderd man 
aan bingo fanaten werd er fanatiek gespeeld. 
Er was dan ook weer een hele serie aan 
prachtige prijzen te winnen. Alle sponsoren 
heel erg bedankt , het was echt geweldig dat 
er zoveel mooie prijzen er beschikbaar zijn 
gesteld!  
 
Met de bingo net achter de rug staat het 
beachvolleybaltoernooi ook alweer op de 
agenda. 
Op 2 juli wordt dit in samenwerking met het jeugdhonk georganiseerd, zie flyer en aanmeldformulier… 
 
Tijdens de jaarvergadering werd Yvonne Jonkers even door onze voorzitter in het zonnetje gezet. Zij is 
maar liefst 25 jaar een actief lid van VCK’76!  
 
 
 
Dit was een van Rowans laatste acties als voorzitter, na ruim 6 jaar is het 
tijd voor een nieuwe voorzitter. Mocht je het zien zitten om als voorzitter 
van deze leuke vereniging aan de slag te gaan, meld je dan snel aan want 
de functie is nog vacant! Ook Rowan werd natuurlijk even in het zonnetje 
gezet en bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging! 
 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer en graag tot volgend seizoen! 
Bestuur VCK’76. 
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Inschrijfformulier junioren Beachvolleybaltoernooi 2 juli 2022 
 

Teamnaam ……………………………………………………… 

Contactpersoon: 
 
Naam ……………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………. 

PC/Plaats …………………………………………………….…. 

Tel. ………………………………………………………………. 

 

Namen Teamleden       Leeftijd 

 

1…………………………………………………………….  ………jaar 

2…………………………………………………………….  ………jaar 

3……………………………………………………………. ………jaar 

4……………………………………………………………. ………jaar 

5……………………………………………………………. ………jaar 

6……………………………………………………………. ………jaar 

 
Opgave vóór 20 juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

Let op! Minimaal 4 spelers/ speelsters uit groep 4 t/m 8. Kosten € 4.00 per team 

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

 
Inschrijfformulier senioren Beachvolleybaltoernooi 2 juli 2022 
 

Teamnaam ……………………………………………………………. 

Contactpersoon: 
 
Naam ………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………… 

PC/Plaats ……………………………………………………. 

Tel. …………………………………………………………… 

 
Namen Teamleden  
 
1……………………………………………………………. 

2……………………………………………………………. 

3……………………………………………………………. 

4……………………………………………………………. 

5……………………………………………………………. 

6……………………………………………………………. 

7……………………………………………………………. 

8……………………………………………………………. 

 
Opgave vóór 20 juni. De contactpersoon ontvangt t.z.t. een spelschema en de spelregels. 

 
Let op! Minimaal 6 spelers waarvan minimaal 2 dames en maximaal 3 Nevobo competitiespelers. Elk 

team moet een teller leveren. Kosten € 12,50 per team. 
 

Aanmeldingen mét inschrijfgeld inleveren bij:  
Alieke Paulusma, H. de Cranestraat 115 Kuinre / aliekepaulusma@hotmail.com 

mailto:aliekepaulusma@hotmail.com


 

 
 45 

 
 

 

 

 
 
 

 
Beste dorpsgenoten, 

 
Zoals jullie misschien al vernomen hebben lukt het ons maar niet meer bestuursleden en/of vrijwilligers 
te werven. Helaas zullen er aan het einde van dit schooljaar een aantal bestuursleden stoppen. Dit zijn 
zowel de bestuursleden die > 5 jaar helpen, als 
bestuursleden die korter betrokken zijn. Belangrijk is dat we 
het jeugdhonk open kunnen houden, echter wordt het animo 
om te helpen of mee te denken steeds minder.. 
 
Wij willen heel graag voor de jeugd van Kuinre open blijven. 
Vandaar deze noodkreet. Wij hopen dat er 
dorpsgenoten/ouders zullen zijn die vol nieuwe energie onze 
werkzaamheden kunnen overnemen. Zo niet, dan zal het 
betekenen dat wij geen/weinig activiteiten meer kunnen 
organiseren. 
 
Namens bestuur Jeugdhonk Kuinre 
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Kleintje Kuundersfeest  
 

In januari van dit jaar hebben wij als FSK, de keuze gemaakt voor een 

Kleintje Kuundersfeest. In januari was er nog een boel onduidelijk 

rondom het coronavirus en er moest een knoop doorgehakt worden. 

We hopen dat het virus rustig blijft, maar dit kan niemand voorspellen. 

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat er een dorpsfeest is geweest. Met 

dit programma hopen we een programma te hebben die past bij de 

situatie zoals die nu is.  

 

Het programma  

Datum   Dagdeel  Activiteit 

Vrijdag  
2 september 

ochtend  kinderochtend  

 middag  seniorenborrel (50+) 

 begin van de avond  1e keer optocht  

 avond  feest in de tent (Party gros) 

Zaterdag 
3 september 

ochtend 2e keer optocht optocht 

 middag buurtcompetitie (de Alles Kuunder) 

 avond  feest in de tent (The Famous Dutch Guys) 

Zondag  
4 september 

ochtend tent/kerk dienst 

 middag  feest bij de tent (feestzanger Arnold) 

 

Opgave  

Als je als buurt of vriendengroep met de optocht mee wilt doen dien je je op te geven, dit kan bij Marja 

Wietsma. Contactgegevens: feeststichtingkuinre@hotmail.nl  

 

Als je als buurt mee wilt doen met de buurtcompetitie graag ook opgeven bij Marja. Jong en oud, 

iedereen kan meedoen. Contactgegevens: feeststichtingkuinre@hotmail.nl  

 

Terugblik buurtavond  

12 mei waren alle buurten uitgenodigd om naar een voorlichtingsavond in het dorpshuis te gaan. 2 

personen van iedere buurt waren welkom. Deze avond is goed bezocht en daar zijn wij als feeststichting 

heel blij mee. Op deze avond is van alles besproken over het komende feest. Iedere 

buurtvertegenwoordiger krijgt een samenvatting van deze avond doorgestuurd zodat deze met de rest 

van de buurt gedeeld kan worden. 

 

We hopen jullie allemaal in de feesttent te zien op 2, 3, en 4 september.  

Wij hebben er in ieder geval  zin in!    

 

Groet FSK Feest Stichting Kuinre 

 

mailto:feeststichtingkuinre@hotmail.nl
mailto:feeststichtingkuinre@hotmail.nl
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Oud krantenartikel van zolder…… 
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KU 11 
Afgelopen winter heeft de KU11 een stevige onderhoudsbeurt gehad bij Schreur in Giethoorn. Spanten 

en boegdelen zijn vervangen. Het gevolg was vervolgens wel dat de bankrekening van SKIP onder 

water dreigde te raken. Dus jullie kunnen je voorstellen dat we erg blij waren met de nominatie bij de 

Stichting Bercoopfonds door de gemeente Steenwijkerland. Dit jaar steunt dat fonds namelijk 

cultuurhistorische initiatieven. Met 3 andere projecten mochten we ons presenteren bij de 

ledenvergadering en wonnen we daar de toekenning van 5000 euro. Daarmee is de nabije toekomst van 

de KU11 weer verzekerd. Desalniettemin wijzen we ook nog graag op Raboclubsupport waar u kunt 

stemmen op de KU11. 

De KU11 ligt inmiddels weer bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl en u bent 

welkom aan boord! 

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

Avond4daagse 17 mei t/m 20 mei. 

Munnekeburen/Kuinre. Vrijdagavond 20 mei was de slotavond van de Avond-vierdaagse. Er waren ruim 

200 wandelaars uit Kuinre en de Groote Veenpolder. De vierdaagse wordt georganiseerd door de 

Stichting Avond4Daagse Overland met medewerking van veel ouders. Kuinre en Groote Veenpolder 

organiseren dit tezamen. De eerste 2 dagen ging de wandeling voor een groot gedeelte door het 

Kuinderbos en de laatste 2 dagen door de Rottige Meente. Onderweg kregen de kinderen een traktatie 

en drinken. Het geheel werd gesponsord door ondernemers uit Kuinre en De Groote Veenpolder. Het 

was goed weer. Alleen de laatste dag wat regen, maar daar was de pret niet minder om. Het laatste stuk 

van de slotavond ging achter draaiorgel De Grote Dorus aan naar het Polderhuus. De organisatie is blij 

met alle hulp en kan terugzien op een geslaagde Vierdaagse. 

 

 

Fotografie Hans Brandsma. 
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GRATIS PROEFLES PAARDRIJDEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
 
Stichting Balansruiters biedt paardrijlessen voor mensen met een beperking. De lessen zijn voor 
iedereen die door een beperking niet in een reguliere manege terecht kan. Om kennis te maken 
met de mogelijkheden kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis proefles. 
 
Paardrijden voor iedereen 
Paardrijden is een prettige en ontspannende vorm van bewegen of sporten. Ook voor mensen met een 
fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperking. Paardrijlessen kunnen therapeutisch 
en/of recreatief zijn. Stichting Balansruiters heeft gediplomeerde instructeurs in dienst die de beschikking 
hebben over verschillende hulpmiddelen om het rijden mogelijk te maken. Op deze manier kan de ruiter 
even loskomen van zijn of haar beperking. Erica van Hul, instructrice bij stichting Balansruiters: “In een 
rolstoel is het vaak moeilijk om je voort te bewegen. Het tempo is langzaam, je bent kleiner dan anderen 
en er zijn al die dagelijkse obstakels. Ook ben je veelal afhankelijk van anderen. Wanneer iemand vanuit 
zijn rolstoel dan op een paard komt te zitten dan verandert dat ineens allemaal: je zit op hoogte, kunt als 
het ware lopen en rennen. Je leert voelen en ontspannen, maar ook in evenwicht te zitten waardoor je je 
spieren wél moet gebruiken. En voor het rijden is er het borstelen en knuffelen van het paard. De 
verzorgende rol is omgedraaid ten opzichte van je dagelijkse leven. Als stichting gunnen we iedereen 
met een beperking deze mooie ervaring!” Paardrijden is ook heel geschikt voor mensen met een 
ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis of gedragsproblematiek. Zo is 
het goed voor het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden, omdat een paard niet oordeelt 
of reageert op uiterlijk. “Paardrijden is leuk en gezond en ongemerkt wordt er gewerkt aan doelen als het 
leren omgaan met emoties, hulp vragen, grenzen stellen en het verminderen van angsten en 
dwangmatig gedrag. Door de omgang met het paard zie je het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid 
groeien en ook heeft het positieve effecten op de concentratie en motoriek van de ruiter,” aldus van Hul. 
 
Aanmelden paardrijles 
De paardrijlessen worden van maandag tot en met donderdag in de manege in Emmeloord gegeven. Ze 
vinden plaats tijdens de schooluren, maar ook in de namiddag en avond. De kosten zijn €50,- per 
maand; een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente is vaak mogelijk. De lessen worden 
gegeven door speciaal opgeleide instructeurs en begeleid door meerdere vrijwilligers. Om nieuwe ruiters 
kennis te laten maken met de paardrijlessen kunnen zij zich bij van Hul aanmelden voor een gratis 
proefles via secretariaat@balansruiters.nl of telefonisch via 06 19 09 99 79. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Paardrijden biedt niet alleen de ruiters een mooie ervaring. 
Dagelijks verzorgen vrijwilligers diverse taken die nodig zijn om 
de paardrijlessen te kunnen geven. Van de begeleiding van 
ruiters, de verzorging van de paarden tot het onderhoud aan de 
manege(bak) en een functie in het bestuur. Van Hul vertelt: “We 
hebben een trouwe club van ruim 60 vrijwilligers. Een aantal 
daarvan is al ruim 40 jaar betrokken bij ons! Maar er is altijd 
ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Vooral wanneer je affiniteit met de 
doelgroep en/of paarden hebt is de Balansruiters een prachtige 
mogelijkheid voor zeer dankbaar én gezellig vrijwilligerswerk.” 
Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact 
opgenomen worden via secretariaat@balansruiters.nl. 
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Puzzel    
 

V E R K E E R S L I C H T S O C Q A E J 

E S P A D E S G N I T I U L S F A G E W 

R G O G N I D E L K K R E  W C L N O J T 

K M C B O X A E I J H C Z A H A O L I H 

E W L W E R K Z A A M H E D E N R S R C 

E K U E U G E X C V X E S R P H W O Z I 

R S T S H W D K K D O B R E V P O T S L 

S T R E P E N D R O B S R E E K R E V P 

R G E W U I O D O O R R IJ D E N D A W O 

E T I L P S T B B D I E H G I L I E V T 

G F G B O L O B S R A E B C J L I A V S 

E F W O B R R S E T E A I F I E T S T R 

L F H T R I O E N E K E T S R E V O R E 

A S F A L T T S E J T N E E T S P R A K 

A U T O N D E R H O U D O A O B O E C R 

R I V K L W E G E N E G W O O L L M T E 

B I W B I S L L A R E V O R R G I M O W 

I O Z E B R A P A D B S D T M O T O R G 

Z E E T O N T S L U I T I N G B I R E E 

O P S P A T T E N D S P L I T S E B B W 

 

 

 

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 september 2022. Onder de goede inzendingen wordt een VVV bon van 10 euro verloot. 
 
 
De winnaar van de vorige puzzel is: Marten Pit 
 
De oplossing was: Croque Monsieur  
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