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Van de redactie….
Een maand later dan gebruikelijk verschijnt de dorpskrant, dit had alles met het Kuundersfeest te maken.
Het feest dat in 2017 voor het laatst gevierd werd. In 2020 zou er onder normale omstandigheden weer
uitgebreid gevierd worden maar dat zat er niet in. Wat fijn dat de feeststichting besloten heeft om dit
jaar voor een Kleintje Kuundersfeest te gaan. Toch feest maar dan in een verkorte versie. En… wat zag
iedereen er naar uit en hebben we genoten. Iedereen had er zin in en het weer was perfect. De
feeststichting had een goed en origineel programma gemaakt voor jong en oud. Diverse activiteiten voor
de basisschooljeugd, 50+, de buurtcompetitie de “Alleskuunder”, de tentdienst en natuurlijk niet te
vergeten de optredens en feesten in de tent, brachten velen op de been. Dit jaar geen straatversiering,
dat is waar het Kuundersfeest beroemd om is, maar wel gezelligheid in het dorp. De optocht was mooi
met weer hele originele wagens en “lopers”. Altijd weer prachtig en ook indrukwekkend om de stoet door
Kuinre te zien gaan. Er was veel aandacht en creativiteit aan de optocht besteed en de deelnemers
hebben groots uitgepakt. Maar waar het in een feest om gaat, is zeker de onderlinge saamhorigheid, dat
we met elkaar, los van alle voorbereiding, drie hele gezellige dagen hebben in Kuinre. Op naar volgend
jaar! Kuundersfeest 2023.
De krant is goed gevuld met allerlei activiteiten en bijeenkomsten. Het is goed en bemoedigend dat na
de corona beperkingen het sociale leven weer opgepakt wordt. Het is te hopen dat verenigingen het
organisatorisch rond weten te krijgen, want gebrek aan vrijwilligers met name bestuurders is her en der
wel een probleem. De kracht van een vereniging is dat iedereen samen de schouders er onder zet om
een vereniging in de been te houden. Het doel van een vereniging is veel meer dan een belang of een
gezamenlijk doel te behartigen. Het is vooral het sociale contact en het meedoen- en denken in de
samenleving. En waar mogelijk, iedereen samen een stem kan laten horen en een visie kan delen. Dat
maakt ons dorp zoveel mooier en komen we verder en het is zo belangrijk voor de toekomst en
leefbaarheid van ons dorp.

Attentie! De volgende dorpskrant verschijnt, zoals gebruikelijk, begin december.
We wensen u veel leesplezier
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Agenda
Datum
Oktober
10-10-2022
November
03-11-2022
4+5-11-2022
18-11-2022
25-11-2022

December
17-12-2022
22-12-2022

Januari
06-01-2023

Februari
17-02-2023

Activiteit en bijzonderheden

Kaartverkoop Halloween, aanvang 19.00 uur, dorpshuis de Botter

Najaarsvergadering Plaatselijk Belang, dorpshuis de Botter 20.00 uur
Halloween spooktocht, startpunt dorpshuis de Botter, aanvang 19.00 uur.
Gezamenlijk eten, aanvang 16.00 uur, dorpshuis de Botter
(Stichting Ouderen Kuinre Blankenham)
Vrijwilligersavond KAS, voetbalkantine, aanvang 20.00 uur

Mystieke kerst nabij Burcht
Kerstavond Stichting Ouderen Kuinre Blankenham, aanvang 18.00 uur, de
Botter

Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Ouderen Kuinre Blankenham,
aanvang 14.00 uur de Botter

Stamppot eten Stichting Ouderen Kuinre Blankenham

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer noodgevallen 112
Ambulance (038) 46 84 500
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81
Servicelijn Gem. Steenwijkerland 0800 – 8 650 650
Dierenambulance Noordoostpolder 06 47473181

Politie (0900) 88 44
Brandweer (055) 50 53 322
Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112
Dierenambulance Meppel 06 57075965
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

De zomer zit er weer op, veel zon, hoge temperaturen en begin september was het eindelijk zover: Het
Kuundersfeest. Jong en oud hebben wij ervan zien genieten. Wat kan een klein dorpje groots zijn in
feestvieren! Trots op ons dorp en zijn inwoners.
Ondanks het zomerreces hebben wij niet stil gezeten. Dit kwam vooral door de plannen voor een 2e
aanmeldcentrum naast het huidige AZC wat als donderslag uit heldere hemel kwam.
Wij nemen u mee in de lopende projecten;
Centerrr
Op het moment van schrijven is net ruim 2 dagen bekend dat supermarkt Centerrr haar deuren gaat
sluiten. Weet dat wij direct in contact zijn gegaan met het KDG. Als Plaatselijk Belang vinden wij het
meer dan wenselijk dat er een winkel is. Voor nu is de toekomst onduidelijk.
AZC
Het AZC, maar ook met name het voorgenomen besluit een aanmeldcentrum te realiseren in Bant, vlak
naast het AZC houdt de gemoederen in Kuinre en omstreken erg bezig. Zoals iedereen is ook het
plaatselijk belang overvallen met het persbericht van de overheid afgelopen zomer dat er in Bant grond
gekocht zou zijn waar een aanmeldcentrum voor asielzoekers gerealiseerd moet worden. Direct na deze
berichtgeving zijn wij als Plaatselijk Belang Kuinre gaan samenwerken met de dorpsbelangen van
Luttelgeest en Bant om met een eerste reactie op deze berichtgeving te komen. Vervolgens is er
besloten om de komende tijd betreft dit onderwerp samen verder op te trekken. Al snel zijn we met
buurtbewoners van het AZC om tafel gegaan om tot een gezamenlijk statement te komen. De situatie
zoals deze in Nederland is, is schrijnend met Ter Apel als voorbeeld en voor niemand wenselijk. Echter
vinden wij het oprichten van een aanmeldcentrum voor 300 personen in Bant geen wenselijke situatie.
Het huidige AZC met momenteel een capaciteit van 1000 bewoners trekt een zware wissel op de
leefbaarheid van de directe omgeving en hierbij ook de dorpen om het AZC heen. Door een intensieve
samenwerking met betrokken partijen is het gelukt om een redelijke balans te vinden. Dit is in het
verleden wel anders geweest. Wij als dorpsbelangen van de omliggende dorpen en de buurtbewoners
vinden dat er zeker draagvlak is voor het opvangen van asielzoekers, maar dat er in onze omgeving
geen draagkracht is voor meer opvang van asielzoekers.
Ondertussen zijn er ook gesprekken geweest met de gemeenteraad van de Noordoostpolder. Er is
contact geweest met Steenwijkerland en is er gesproken met de staatssecretaris. Het COA heeft een
infoavond georganiseerd. Ook in de media wordt er veel geschreven over de besluitvorming die op dit
moment plaatsvindt. Wij als Plaatselijk Belang Kuinre vinden dat wij op een nette manier en met de zeer
geringe inspraak die wij hebben ons uiterste best doen om de leefbaarheid rondom het AZC zo goed
mogelijk proberen te houden. Wij willen graag dat er asielzoekers opgevangen kunnen worden in het
AZC in goede harmonie, en in een goede balans met de omgeving en zijn bang dat wanneer er een
aanmeldcentrum bij komt deze balans weg is. Met name omdat er veel wisselingen zullen plaatsvinden,
uit eerdere ervaringen is gebleken dat vooral wisselingen voor veel overlast zorgt.

Wat de verdere ontwikkelingen zijn is voor ons ook nog een vraag, al is onze indruk dat de plaatselijke
belangen met de gemeenteraad maar een geringe invloed hebben over de besluitvorming.
6
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Wonen
Sinds het laatste “Kuunders Kwartiertje” hebben we in het project "Wonen" stappen gemaakt.
Afgelopen voorjaar hebben we de gesprekken met de gemeente weer opgepakt en zijn we na een aantal
keer bijeen te zijn gekomen, gezamenlijk tot een mooi eerste concept gekomen voor de nieuwbouw op
het Kuinderdiep. Donderdag 8 september is dit plan gepresenteerd aan de geïnteresseerden in het dorp.
Wij waren blij met de opkomst en de reacties.
Nu gaan we het net ophalen betreft de meningen over het plan bij de geïnteresseerden om zo weer op
korte termijn dit een vervolg te kunnen geven.
Mocht je nog interesse hebben of heb je vragen over de nieuwbouw dan kun je mailen
naar: wonenkuinre@gmail.com.
Dorpsplan
Dit onderwerp heeft door de drukte en de zomer even stilgelegen. Wij gaan dit zo snel mogelijk weer
oppakken.
N351
De laatste werkzaamheden van de rotonde en de N351 zijn nu afgerond. Wij krijgen vaak meldingen
over de heg bij de uitritten vanuit het dorp de N351 op. Dit hebben wij meerdere malen aangeven bij de
provincie en zullen dit oppakken met de onderhoudswerkzaamheden. Wanneer dit gebeurt, weten wij
ook niet. De verlichting op de rotonde is op 15 september aangepakt. Vanaf dan zal de verlichting op de
rotonde het ook doen. Wij zullen op een eerste overleg met de Gebiedscoördinator wederom onze
zorgen delen.
Mededeling Wijkagent
Geachte lezers,
De laatste weken bereiken ons als politie Steenwijkerland weer berichten over diefstal van fietsen. Er
zijn enkele aangiftes binnengekomen maar het aantal daadwerkelijke diefstallen lijkt hoger te liggen.
Voornamelijk gaat het om fietsen die niet afgesloten staan in de tuin of de schuur. Als politie willen wij
hier graag op inzetten. Maar om een goed beeld te krijgen van de diefstallen hebben wij u nodig. Als u
fiets gestolen is verzoeken wij u om hier aangifte van te doen. Dit kan via internet op politie.nl. Een
aangifte via internet kost u niet veel tijd. Wij hebben dan inzicht op data en tijdstippen.
Ook kunnen wij actief uitkijken naar uw fiets. Ongeacht of dit een oude fiets is of een nieuwe.
Daarnaast wil ik u vragen om melding te doen als u verdachte personen en of voertuigen in de buurt ziet
rijden. Wij kunnen dan een politieauto sturen om de personen te controleren en op die manier de dieven
af te schrikken en in beeld te krijgen. Naast het inzetten op personen zijn er meer opsporingsmiddelen
die we willen inzetten om de zaken op te lossen.
Ik reken op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Lodewijk ten Brinke
Wijkagent Kuinre.
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Bijzondere vangst in de Linde
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Ledenvergadering
In november vindt de najaarsvergadering plaats. De ledenvergadering is op donderdagavond 3
november om 20:00 uur in de Botter.
T.z.t. volgt nog de agenda.
Wij zoeken altijd nog bestuursleden in het Plaatselijk Belang. Mocht het u een keer leuk lijken om mee te
kijken wat wij allemaal doen? Schroom niet en trek 1 van onze leden aan de mouw of stuur een mailtje
naar plaatselijkbelang@kuinre.nl, dan kunt u altijd een keer aanschuiven bij een vergadering van ons. Wij
hebben 1 keer in de 6 weken een bestuursvergadering op de dinsdagavond. We bespreken dan met
elkaar de diverse lopende projecten en ideeën allen met betrekking tot behouden en verbeteren van de
leefbaarheid van het dorp.
Geniet van de herfstmaanden en hopelijk zien wij u op de ledenvergadering.
Vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Kuinre

S.K.I.P.
Uit het scheepsjournaal van de KU11; 18 september 2022. De eerste herfstregens slaan over de reling
van de Kuunderse punter, een goed moment om even terug te kijken op
het afgelopen seizoen. Na die corona-jaren eindelijk weer een normaal
jaar. Een jaar waarin we als SKIP de Bercoop prijs toegekend kregen. Met
het bijbehorende bedrag van 5000 euro is de onderhoudskas van de
punter weer aangevuld. Een zomer waarin de zaterdagse vaartochten erg
goed bezocht werden. Tientallen mensen, zo niet een paar honderd, zijn
door onze schippers in samenwerking met natuurgidsen rondgevaren
door de Weerribben en maakten kennis met het verhaal van de
Zuiderzeevisserij vanuit ons mooie dorp. Bovendien maakten het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland op
hun initiatief nader kennis met de KU11 en konden wij het belang van het
behoud van dit erfgoed onder de aandacht brengen. We namen daarom
ook deel aan de open monumenten dag en zullen nog deelnemen aan de
dag van de Geschiedenis. Traditiegetrouw werden ook het aantal
overnachtingen van de pleziervaart in Kuinre geteld en dit jaar waren dat
er 677, een afname ten opzicht van 2021 toen de teller op 738 bleef
steken. Het seizoen is nog niet helemaal voorbij, we varen nog een paar
keer en Ja, er was ook al een voorwaarschuwing uit Madrid. We houden
jullie op de hoogte! Ahoy.
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Concept voorstel fase 1 nieuwbouw Kuinderdiep
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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.
Voor koersbal zoeken wij nog steeds nieuwe deelnemers. Het is een donders mooi spelletje, waar je niet
oud, sterk of snel moet zijn maar op een slimme manier met een bal met een gewicht uit de midden
moet gooien. Je kunt altijd met een paar of alleen een keer komen proefgooien.
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 elke woensdag 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

Een warme, lange zomer! En wat hebben we in de tussentijd
een hoop leuke dingen kunnen doen.
En wat was het fijn om weer een Kleintje Kuunders Feest te
hebben.
Een aantal enthousiaste dames hebben meegelopen met de avondvierdaagse, we hebben een crea
avond gehad onder leiding van Janke de Roos, waarbij mooie houtskool tekeningen zijn gemaakt, er is
een fietstocht geweest en een gezellig uitje op 13 september. En bovenal beginnen nu de bijeenkomsten
weer.
15 september was de eerste van het nieuwe seizoen waar Ingrid Jansen vertelde over allerlei kruiden en
hun toepassingen. En we hopen dat er nog velen zullen volgen.
De Vrouwen van Kuinre kijken uit naar een periode vol leuke en interessante activiteiten.
Ben je nog geen lid van de Vrouwen van Kuinre? Maar lijkt het je wel leuk om ook eens mee te kijken?
Laat het ons dan even weten.
Namens de Vrouwen van Kuinre
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Carola Scholtens

Op z’n Kuunders

Jan en Antje Dedden 50 jaar getrouwd.

Jelte en Grietje Mulder
50 jaar getrouwd.

Edwin van der Werf 50 jaar.
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Oud krantenartikel van zolder uit 1975
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Burgemeester de Ruiterschool
Hallo Wereld!
‘Niet apart, maar samen’ is de slogan van het Openbaar
Onderwijs, waar elk kind welkom is, waar respect is voor
elkaars mening en waar kinderen worden begeleid om op te
groeien in een veelzijdige samenleving.
Dit is de kern van ‘Hallo Wereld’ waar groepsleerkrachten van
groep 1 t/m 8 en docenten HVO en GVO samenwerken bij de
lessen godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs,
burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke
stromingen. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen
nog beter kennis maken met de wereld om zich heen. Onze
leerlingen…
•
•
•
•
•
•
•

Oefenen in creatief denken
Denken na over hun kijk op het leven
Onderzoeken verschillende antwoorden op universele levensthema’s als geboorte, liefde, geluk,
verlies, afscheid, verdriet, moed, behulpzaamheid, vertrouwen, toekomst
Horen verhalen over verschillende religies en levensbeschouwingen en praten en werken met elkaar
over de betekenis
Leren respectvol omgaan met andere levensbeschouwingen en culturen
Oefenen in sociale vaardigheden
Leren samenleven en samenwerken met acceptatie van verschillen.

Afgelopen 30 augustus hebben we Hallo Wereld feestelijk geopend, en kennisgemaakt met onze
vakdocenten.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Peter Sloot
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KAS Kuinre

Oproep vrijwilligers KAS Kuinre opgave feestavond
Na 2 vervelende coronajaren heeft het bestuur van KAS Kuinre de draad weer opgepakt. We hebben
nog 3 activiteiten in 2022 op de planning staan.
Vrijdag 25 november is er een gezellige vrijwilligersavond in de voetbalkantine van onze voetbal
vereniging VV Kuinre. We nodigen iedereen uit die zich verbonden voelt als vrijwilliger van de KAS
Kuinre om samen met het bestuur onder het genot van een hapje en een drankje te proosten op een
“coronaloze” toekomst met leuke activiteiten voor onze lokale samenleving.
Aanmelden kan bij Harco Bergman op e-mailadres deboswachter1@kpnmail.nl voor zondag 20
november.
4 en 5 november weer lachen, gieren en natuurlijk schrikken tijdens Halloween. De commissie o.l.v. Erik
Vogelaar zal jullie binnenkort hiervoor vragen om te helpen. Duurt je dat te lang je mag je ook
aanmelden bij Erik Vogelaar 06-12101951
Op zaterdag 17 december staat de Mystieke kerstwandeling rondom de Burcht van Kuinre ook weer op
de planning, de commissie o.l.v. van Erik Vogelaar zoekt vrijwilligers, interesse?
Meld je dan aan bij h.bergman@staatsbosbeheer.nl.

Halloween
Wanneer het donker wordt en niemand meer de straat op durft, komt het
Kuunderspookbos tot leven. Geesten, spoken en andere rare figuren ontwaken
uit hun slaap of dood om vreemdelingen de stuipen op het lijf te jagen.
De KAS organiseert op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november 2022 voor
de 17de keer de huiveringwekkende Halloween spooktocht in het Kuinderbos.
Het startpunt is bij dorpshuis “De Botter” en zal op beide avonden om 19.00
uur van start gaan.
De kaartverkoop start op maandag 10 oktober vanaf 19.00 uur bij dorpshuis
'de Botter' te Kuinre!
De startkaarten dienen gelijk betaald te worden, contant en pin is mogelijk.
Wees er snel bij want er zijn maar een maximaal aantal startkaarten te
verdelen.
De kaarten kunnen niet telefonisch worden besteld.
Deelnemers tot en met 14 jaar moeten onder begeleiding van minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder.
Maximaal 8 personen per groep, kosten per startbewijs €50,00 per groep.
Zaklantaarns zijn niet toegestaan, de organisatie zorgt voor “sfeer” verlichting.
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Peuteropvang Tweeplus KAKA
Openingstijden:
maandagmorgen
dinsdagmorgen
woensdagmorgen
vrijdagmorgen

08.15 - 12.15 uur
08.15 - 12.15 uur
08.15 - 12.15 uur
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.
Het eerste thema was WELKOM, wij mochten dan ook drie nieuwe peuters welkom heten en samen met
de andere kinderen hebben wij hen wegwijs gemaakt bij ons op de opvang. Op vrijdag 2 september zijn
wij opgehaald door de feestcommissie en zijn wij in een lawaaioptocht naar de feesttent geweest. De
kinderen hebben genoten!
Het volgende thema wat we gekozen hebben is, DAT WIL IK AAN, een uitspraak die waarschijnlijk vele
ouders wel kennen. Bij ieder kind en iedere volwassene speelt zich iedere dag hetzelfde ritueel af: aanen uitkleden, jas aan, jas uit enz. voortdurend keuzes moeten maken. Spelenderwijs besteden wij hier
aandacht aan. Kleren zijn vaak het onderwerp van gesprek, want peuters groeien hard!
In het project over kleding leert het kind de namen van kledingstukken en worden er spelletjes gedaan
met poppen en knuffels die aan- en uitgekleed worden. Zo ontdekken ze steeds meer hoe
kledingstukken aangetrokken worden en hoe lastig allerlei sluitingen kunnen zijn.
In de klas vinden we allerlei projecthoeken terug waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Wat moeten en kunnen we met kleren?

Na de herfstvakantie van 17 t/m 21 oktober, is het tijd om weer een nieuw jaargetijde te ontdekken en
daarna komt het thema FEEST aan bod. Vanaf 11 november beleven de kinderen vele gezellige feesten
achter elkaar en is, voor dat je het weet, het jaar om.
De re-styling in KaKa stijl.
In het najaar is waarschijnlijk de locatie Tweeplus aan de beurt voor een nieuwe look. Kinderopvang
KaKa streeft erna alle locaties in een eigen stijl te pimpen. In de zomervakantie zijn de muren alvast
geschilderd.
Wanneer de make-over plaats gaat vinden weten we nog niet, maar het zal vast, net als op andere
locaties, een frisse uitstraling krijgen.
Bent u nieuwsgierig? Als we hier mee klaar zijn bent u uiteraard welkom om een kijkje te komen nemen.
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
Welkom Lotte!

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

Medeleven
Voor al uw medeleven in woord en gebaar
Na het overlijden van

Lies de Vries-Ensing
Willen wij u hartelijk danken.
Familie de Vries
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Stichting Terminale Thuishulp NOP-Urk
Sinds 1993 biedt de Stichting Terminale Thuishulp
Noordoostpolder-Urk (TTH) ondersteuning aan cliënten en aan
de betrokken mantelzorgers in de laatste levensfase in de
thuissituatie of in de hospicevoorzieningen, de twee “Bijna Thuis
Huizen”. Deze hospice voorziening bevindt zich aan de
Houttuinen te Emmeloord en heeft twee bedden. De stichting is
actief in de Noordoostpolder, Urk en indien wenselijk ook in
Lemmer en in de rand Vollenhove, Blokzijl en Kuinre van gemeente Steenwijkerland. In de laatste
levensfase zijn mensen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde omgeving met de naaste familie,
vrienden, buren en dorpsgenoten. Het kan een zware taak zijn voor de mantelzorgers en daarin kan de
Stichting TTH NOP-Urk hulp bieden, voornamelijk ‘s nachts in de thuissituatie om de cliënt en de
mantelzorgers bij hun taak te verlichten en ondersteuning te geven. De inzet van vrijwilligers in de
thuissituatie is van 23.00 tot 07.00 uur.
In het Bijna Thuis Huis, verblijven aan mensen in laatste fase van hun leven, als men thuis niet meer kan
of wil zijn. In een warme en huiselijke omgeving zijn er 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig. Ook is de
mogelijkheid dat de mantelzorgers ( familie, vrienden) zelf een dagdeel willen invullen in het BTH. In dat
geval is er altijd een vrijwilliger oproepbaar. Het BTH is huiselijk ingericht met alle praktische
voorzieningen voor het geven van de zorg en aandacht voor de gast en zijn naasten. Het verblijf is erop
gericht om comfort te bieden en in samenspraak aan de wensen van de gast tegemoet te komen. De
professionele medische zorg wordt verleend door de huisarts en thuiszorgteam.
Als er een hulpvraag binnenkomt dan wordt er alles aan gedaan dat er snel, hulp ingezet wordt. Vaak al
op dezelfde dag.
De coördinatoren en vrijwilligers hebben allen een training gevolgd en hebben de mogelijkheid om bij te
scholen. Deze bijscholing wordt verzorgd door de landelijke organisatie de VPTZ ( vrijwillige palliatieve
thuis zorg). Iedere maand organiseert de stichting een bijeenkomst voor de vrijwilligers daarin komen
actuele thema’s aan de orde. In november start er een cursus voor nieuwe vrijwilligers. Nieuwe
gemotiveerde vrijwilligers zijn altijd welkom!
Mocht u geïnteresseerd zijn in de hulpvraag of als
vrijwilliger, kunt u vrijblijvend informatie inwinnen met
de dienstdoende coördinator, tel. nr. 06-301 000 40 of
raadpleeg de website.www.tthnop-urk.nl.
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HENUKI gaat weer naar Peru!
April 2020 zijn wij thuis gekomen uit Peru. Daarna was het voor ons
vanwege corona al die tijd niet mogelijk om naar Peru te gaan. In
november 2022 hopen wij eindelijk weer voor vijf maanden naar Peru te
kunnen gaan.
Nog even ter verduidelijking, wij werken in Peru voor kinderen met een
beperking en de allerarmsten. Vanaf 2015 doen we dit in het
Amazonegebied en in een regio in het midden van Peru.
Over ons ontwikkelingsproject kunnen jullie het e.e.a. lezen op onze website. www.HENUKI.nl
Al die tijd is er contact gebleven met Peru en in die periode ging ons werk door. Na in april 2020 Peru te
hebben verlaten en afscheid te hebben genomen van onze 2 vrijwilligers werken er nu 5 vrijwilligers
wekelijks voor HENUKI.
Hierna even een korte samenvatting van onze werkzaamheden.
Vanwege corona was er hongersnood onder de armen. Wekelijks heeft HENUKI gezorgd voor 15
voedselpakketten. Wekelijks ontvingen wij dankbare berichtjes met foto’s van de ontvangers. De
administratie hiervan werd verzorgd door onze vrijwilligers. Dit is zo’n 2 jaar doorgegaan. Daarnaast
boden wij tevens noodhulp in geval van urgente medische situaties.
Vanaf 2022 verrichten wij meer taken.
Zo gaan er nu 45 kinderen naar school op kosten van HENUKI.
Tevens zijn wij ons aan het inzetten voor productie. Dit betekent dat gehandicapten nu kleine dingetjes
maken. Bijv. sleutelhangers. Die verkopen zij op de markt en hiermee verdienen zij een klein inkomen.
HENUKI zorgde voor de materialen.
Ook laten wij de personen met een beperking registreren. Dat is van belang voor hun hele verdere
leven.
Als laatste wil ik noemen dat wij ook hebben gezorgd voor een startkapitaal voor arme mensen met een
beperking. Bijv. het aankopen van gereedschap voor een monteur van buitenboordmotoren. De man
mist beide benen en had geen middelen om gereedschap te kopen. Voor een arm gezin zijn
groentezaden gekocht, zij hebben nu een goed onderhouden tuin en kunnen een deel van de opbrengst
hieruit op de markt verkopen. Dit alles om nu in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Minder voedselpakketten, maar meer activiteiten waarmee men zelf geld kan verdienen. Daarnaast
weten wij allen hoe belangrijk educatie is, ook voor die kinderen met een beperking.
Op drie speciaal onderwijs scholen zal in week 47 van dit jaar een tandartscampagne worden gehouden.
Maar liefst 450 leerlingen zullen gebitszorg ontvangen in die week.
Mochten jullie meer willen lezen over het wel een wee van HENUKI in de tijd dat wij in Peru zijn dan kan
je je aanmelden voor de nieuwsbrief: www.HENUKI.nl
Vriendelijke groeten,
Jan Dick en Len Meijerink
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Op z’n Kuunders
Steun aan de boeren.

_______________________________________________________________

Watertoren in protest!

Senioren vissen.

24

Geen commentaar nodig!

Hej’t ok leezn?
Uut d’owe deuze
Toevaleg koemk ’n gedichien teugng uut ’n lang veleedn. Ik stoa vestelt hoe ales ok in dize tiet nog past,
ok al ist nog gien kerstiet.
In de meenzn ’n welbehaagng
Zoo klinkt ’n vursien in dize duustere daagng
Woar oorlog en honger de meenzn nog belaagng
En de weerlt ome vreede blieft vraagng
In de meenzn ’n welbehaagng
Miljoenn stervm van honger in warme landn
Woar de oogstn op ’t velt vebrann
Smeekng ome hulp en waater ale daagng
In de meenzn ’n welbehaagng
Oorlog woet er in ’t Oostn
Ach, wie moetn we doar troostn
Zoolang ze menaar blievm belaagng
In de meenzn ’n welbehaagng
Hoelang moet ’t in Aafrika nog goan
Dat veuln buutn ale rechtn stoan
Onderdrukt, vebann of in menaar slaagng
In de meenzn ’n welbehaagng
Koemt er oojt es ’n macht der machtn
Woar de weerlt mar op blieft wachtn
Koemt oojt die dag der daagng
Vreede, in de meenzn ’n welbehaagng
In 1983 skreevm deur K. Visser
Vetaalt deur akermanechien
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Kuinre oud en nieuw
Hieronder 5 foto’s van het zuiden.
Luchtfoto van het zuiden.
Links - H. de Cranestraat 17,
rechts zijn de huizen afgebroken.
Daar staan nu de woningen
H. de Cranestraat 23 t/m 31.

Foto Karst Mulder

Links - H. de Cranestraat 24 richting het zuiden, de
schuren zijn afgebroken.
Hier staan nu het blok H. de Cranestraat 16 t/m 22.
Rechts - H. de Cranestraat 33, de andere huizen zijn
afgebroken.
Hier staan nu het blok H. de Cranestraat 23 t/m 31 en
19a t/m 19c.

Ongeveer dezelfde situatie in 2022.

1979 - De huizenblokken die dwars op de straat staan.

Gea Lageweg, H. de Cranestraat 58, 8374 KP Kuinre, tel. 0527-231684
Mailadres: geakuinre@gmail.com
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Kleintje Kuundersfeest!
Wat hebben we genoten! Op naar volgend jaar!

Foto’s gemaakt door Renate Pit Photography
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Werk in uitvoering.

Aan de Werf 4 op het bedrijventerrein in Kuinre is het interieurbedrijf van Arnold Timmerman gevestigd.
Arnold woont samen met Christina. Christina heeft aan huis een boekhoudkantoor.
Arnold heeft een interieurbedrijf en is daarmee in 1992 gestart, voor de tijd was hij wel actief in het
interieurwerk maar dat was hobbymatig.
Arnold voert werkzaamheden uit voor particulieren en bedrijven. Het werk bestaat voor particulieren
voornamelijk uit maatwerk keukens, renovatie van keukens, denk dan voornamelijk aan vervangen van
deurtjes, aanrechtbladen en kastjes. Verder legt Arnold ook vloeren van diverse materialen.
De hoofdmoot van het werk van Arnold bestaat uit interieurbouw voor allerlei bedrijven. In de horeca en
dan met name cafetaria’s en pizzeria’s, kapperszaken en winkels. Het betreft dan verbouwing, het
maken van barmeubels, balie en kasten op maat. Niet alleen kasten met bergruimte maar ook met open
ruimtes om winkelwaar en producten te presenteren.
Omdat nieuwbouw en verhuizen de laatste jaren niet aantrekkelijk is en men meer blijft wonen in de
huidige woning, nemen de verbouwingen en aanpassingen van de woning toe. Arnold doet van allerlei
maatwerkklussen. Wat momenteel de opgang doet is verbouwen van de garage of schuur. Deze ruimte
wil men graag benutten voor ontspanning en om mensen te ontvangen. Arnold verbouwt dergelijke
ruimtes tot gezellige onderkomens en maakt er veelal een mancave van.
Arnold heeft van begin tot eind contact met de opdrachtgever. Eerst een verkennend gesprek waarin
gekeken wordt wat opdracht gaat worden. Er moeten keuzes worden gemaakt in kleuren, materiaal en
indeling van het te maken object. Daarna maakt Arnold een concepttekening dit wordt overlegd met de
opdrachtgever alvorens de definitieve opdracht wordt aangenomen en uitgevoerd wordt.
Arnold doet de voorbereiding van zijn projecten in de werkplaats op het adres aan de Werf. Hij maakt de
opbouwelementen in zoverre klaar dat ze ter plekke gemonteerd en geplaatst kunnen worden.
Op dit moment is de levertijd van materiaal redelijk vlot, zij het iets langer dan voorheen. Maar de
prijsverhogingen van allerlei materiaal rijzen de pan uit.
Het werkgebied van Arnold is door heel Nederland, vooral veel in de Randstad. Arnold werkt
voornamelijk alleen en incidenteel schakelt hij hulp in, Christina doet de boekhouding van de
onderneming.
Voor meer informatie zie de website: www.timmerman-interieurs.nl
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Nieuws V.V. Kuinre

Oproep voor kantinediensten
V.V. Kuinre is op zoek naar een vrijwilliger die, tegen een vergoeding, op de zondagen dat de
seniorenteams thuis moeten spelen, in de kantine wil staan. Heeft u interesse? Neem dan contact op
met Patrick Paulusma (tel 06 37 46 84 72) en vraag naar de mogelijkheden.
Nieuw seizoen voor de deur
Inmiddels zijn alle teams bij V.V. Kuinre weer begonnen aan het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar
komen er weer 3 seniorenteams uit. Jan de Wolff (trainer) en Theunis Brandsma (leider) hebben dit
seizoen het eerste onder hun hoede, Luuk Hendriksen het tweede nadat Rowan Paulusma en Rick
Mulder naar het derde zijn gegaan. Eric Vogelaar heeft na vele jaren afscheid genomen van het derde
elftal en wordt nu leider van de 35+ heren. Daarnaast heeft Kuinre sinds deze jaargang ook een 45+
team. Ook op de vrijdagavond spelend zijn de dames 7x7, zouden zij net als vorig seizoen het
kampioenschap kunnen binnenslepen? Daarnaast zijn er nog 3 jeugdteams, de JO-14, JO-11 en JO-9.
Wij wensen iedereen een succesvol seizoen toe.
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
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Stichting Jeugdhonk Kuinre
Bestuur: Annemiek Rijpkema (voorzitter), Madelon Kloosterman
(penningmeester), Kay Oosterkamp, Hester Pasman, Marieke
Ensing, Mariët Elzinga en Marije Kingma
Jeugdbestuur: Danique, Yildou, Yuri, Nienke en Marije
Beachvolleybal
In juli was het eindelijk weer zover, het beachvolleybaltoernooi kon weer plaats vinden. Het was een
geslaagde dag. Er was een geweldige opkomst met 14 teams. Aan het eind was het nog even spannend
met in de finale 60% tje tegen de Trekvogels. Uiteindelijk klonk het eindsignaal en gingen de Trekvogels
er met de winst vandoor.
Kom jij bij een van onze teams?
Wij hebben moeite met het vinden van bestuursleden en vrijwilligers. Wij hebben bedacht om onze taken
in verschillende teams te delen, zo kan je inschrijven in een bepaald team.
Onze teams zijn:
-

Team tuin: 4x per jaar onderhoud aan het tuingebouw op een doordeweekse ochtend.

-

Oud ijzer: organisatie van oud IJzer inzameling in Kuinre (2 vergaderingen vooraf) met taken, 1
zaterdag in maart om de hele dag te helpen.

-

Poetsers: dorpsgenoten die tegen vergoeding (20 euro) 1 uur in de maand willen schoonmaken
(na een feestje of activiteit)

-

Barmensen: 1 keer per half jaar een vrijdagavond bardienst willen draaien terwijl de jeugd er is
(van 19.15 uur tot 21.30 uur)

-

Meedenkers: geen verplichtingen van activiteiten, wie wil meedenken met ons als Jeugdhonk?
We willen graag dat je dan 4x per jaar een avond met ons mee vergaderd.

-

Lampion: het weekend voor 11 november samen met 4 anderen 1 middag organiseren waarbij
groep 3 t/m 8 langs komen om lampionnen te maken.

-

Bestuurders: om de 8 weken 1 avond vergaderen en bedenken van activiteiten voor de jeugd in
Kuinre.

-

Bevoorrader: 2 personen die 1x per maand willen zorgen dat al onze koelkasten en voorraad
weer kloppend zijn.

-

Volleybal: Organiseren van het beachvolleybal toernooi samen met de VCK’76. Vooraf 2
vergaderavonden met taken en het helpen op de dag zelf.

Ben je geïnteresseerd? Doe dan een berichtje naar de Jeugdhonktelefoon (06-23176615) of naar
Annemiek (06-13231639)
Tot ziens,
Bestuur Jeugdhonk Kuinre
34
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Historische Vereniging IJsselham
Hoofdstraat 23a 8375 AK Oldemarkt
www.historischeverenigingijsselham.nl
info@historischeverenigingijsselham.nl

vragen en aanvullingen
bij voorkeur richten aan:
Linda Polderman 0527-611187
linda.polderman@lichtmeijer.nl

DAG VAN DE GESCHIEDENIS IN KUINRE
Na twee jaar van afwezigheid door COVID-19 wordt er op zaterdag 15 oktober 2022 de dag van de geschiedenis georganiseerd door het gemeentearchief Steenwijkerland. Deze dag staat in het teken van
het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis “Wat een ramp!”
Rampen zijn van alle tijden. Pandemieën, oorlogen of schipbreuken. Ze waren er vroeger en zijn er nu
nog steeds. In 1672 viel Bommen Berend, de bisschop van Münster, Nederland binnen en veroverde hij
de Kuinderschans. Een belangrijke strategische plek. Was dit een ramp voor Nederland? Kuinre lag
vroeger aan de Zuiderzee, waar gevaar altijd op de loer lag. Ondiep vaarwater en plotselinge weersveranderingen zorgden voor vele scheepsrampen. In Flevoland zijn tot nu toe ruim 450 scheepswrakken op
de voormalige zeebodem gevonden. Benieuwd naar deze verhalen?
Programma
nabij en in de Protestantse Kerk, Henric de Cranestraat 41
10:00 – 16:00 uur ‘Beat Bommen Berend’ Escaperoom Experience
10:00 – 11:00 uur / 11:15 – 12:15 uur Vaarsafari met de Kuunder punter KU11
10:00 – 11:00 / 11:15 – 12:15 uur Rondleiding door Kuinre
12:00 – 13:30 uur Eten van 17e eeuwse Kuunderse klonten
13:30 – 14:00 uur Openingswoord door wethouder Trijn Jongman-Smit en toelichting op de huidige projecten van het Gemeentearchief
14:00 – 14:45 uur Lezing Karst Berkenbosch: de Friese Waterlinie
15:00 – 15:45 uur Lezing dr. Yftinus T. van Popta: In de problemen! De verhalen achter de scheepswrakken en scheepsrampen van de Zuiderzee.
‘Beat Bommen Berend’
Escaperoom Experience
Kruip met de Escaperoom Experience ‘Beat
Bommen Berend’ in de huid van de Overijsselse
bevolking die in 1672 de inval en bezetting van
dichtbij meegemaakt hebben. Gebruik je historische
kennis en puzzelvaardigheden om Bommen Berend
te verslaan. ‘Beat Bommen Berend’ is een leuke en
leerzame beleving voor iedereen vanaf tien jaar. Je
speelt 'Beat Bommen Berend' samen, met minimaal
twee en maximaal vier personen tegelijk. Het spel
duurt ca. twintig minuten. ‘Beat Bommen Berend’ is
op initia-tief van de IJsselacademie ontwikkeld door
Beeldbouw en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, ANNO en de Gemeente Ommen.
Foto: Kasper Veenstra.
De Friese Waterlinie, lezing door de heer Karst Berkenbosch
De Friese Waterlinie bestaat uit een aantal schansen achter de riviertjes De Lende en De Tsjonger / De
Kuunder en in het natte veengebied in het oosten van Friesland. Door land onder water te zetten tussen
de verschillende versterkingen spreekt men van een waterlinie.
In april 1672 verklaart koning Lodewijk de XIV van Frankrijk de oorlog aan de Republiek der zeven
verenigde Nederlanden. Wij hebben hier vooral te maken met de bisschop van Münster: Bernard von
Galen, bijgenaamd Bommen Berend. Op 1 juni valt Bommen Berend Overijssel binnen. Hans Willem van
Aylva, de opperbevelhebber van de Friese troepen, heeft op dat moment de leiding over de verde-diging
van de IJssellinie. Omdat de Staten van Overijssel zich dreigen over te geven verlaat Van Aylva op 24
juni met zijn troepen Overijssel en brengt hij zijn troepen achter de rivieren De Lende en De Tsjonger /
De Kuunder. Tot tweemaal toe vindt er daarna een aanval plaats op de schans bij Kuinre, die na de
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overgave van Overijssel bezet is door de Münsterse troepen. Gelukkig voor Friesland besluit Bommen
Berend nu Groningen (o.l.v. Carl von Rabenhaupt) aan te vallen.
In de problemen! Lezing door Dr. Yftinus T. van Popta
De verhalen achter de scheepswrakken en scheepsrampen van de Zuiderzee.
Eeuwenlang was de Zuiderzee het maritieme knooppunt van Nederland: vele duizenden schepen hadden deze binnenzee nodig om hun bestemming in Nederland te bereiken. Ze kwamen daar echter lang
niet allemaal aan, want het gevaar lag altijd op de loer. Ondiep vaarwater, zandbanken en plotselinge
weersveranderingen zorgden voor vele scheepsrampen. Niet voor niets is Flevoland dan ook het grootste scheepskerkhof op land ter wereld: tot nu toe zijn ruim 450 scheepswrakken in de voormalige zeebodem aangetroffen.
Van de meeste wrakken weten we alleen objectieve gegevens zoals het scheepstype en de ondergangsperiode, waardoor het vrij statische houten constructies blijven. Dat neemt niet weg dat achter
ieder wrak een persoonlijk verhaal schuilgaat van een ramp en leed. Om dat te kunnen achterhalen,
moeten we allereerst de identiteit (naam) van het wrak en de opvarenden vaststellen, wat veelal onmogelijk blijkt te zijn. Lukt het wel, dan ontstaan zeer levendige en persoonlijke verhalen over wat zich ooit
op het water afspeelde. Van Popta zal dit illustreren aan de hand van verschillende voorbeelden uit Flevoland en de omgeving van Kuinre.
Dr. Yftinus van Popta is als maritiem archeoloog gespecialiseerd in het identificeren van scheepswrakken en het reconstrueren van het maritieme landschap.
In oktober 2020 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift When the Shore
becomes the Sea dat zich richt op het verdronken land van de Zuiderzee. In de afgelopen jaren heeft hij
verschillende Zuiderzeewrakken geïdentificeerd, waarna het mogelijk werd om de rampen van deze
schepen te reconstrueren.

Joan Blaeu, Kuynder-schans, 1649.

Laat u verrassen door diverse verhalen. Iedereen is van harte welkom.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op
https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Gemeentearchief/Activiteiten.
Voor de rondleidingen, vaartochtje en de lezingen is aanmelden noodzakelijk en geldt het principe
vol=vol. Aanmelden kan vanaf september. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Mochten de rondleidingen, lezingen, vaartochtje vol zijn, dan kunt u altijd de kuunderse klonten komen
proeven of probeer Bommen Berend te verslaan.
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Staatsbosbeheer Kuinre
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 270 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een
onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder of klein Zweden.
Er loopt een wolf in de buurt rond!
Vanaf midden april is er in de omgeving van het Kuinderbos regelmatig een wolf gesignaleerd. Inmiddels
weten we dat het om een mannelijk exemplaar gaat. Regelmatig laat hij sporen achter in de vorm van
voetprinten, keutels, zichtwaarnemingen op onze camera’s in het bos en helaas ook door restanten
achter te laten van een schaap. Ik realiseer me heel goed dat het erg vervelend is als je als
schapenhouder ‘s morgens bij de wei komt en treft zo’n tafereel aan.
Een wolf kan op een nacht wel 50 tot 70 kilometer lopend afleggen, een spreekwoord zegt een lopende
hond vangt altijd wat in zijn bek en zo zal het bij de wolf ook gaan. Het zijn relatief slimme beesten die
altijd zullen proberen met zo min mogelijk moeite aan voedsel te komen. Springen doen ze liever niet
want daarbij is schade aan zijn poten mogelijk, terwijl dat zijn levensbehoefte nummer 1 is want hij loopt
veel op zoek naar voedsel. In de praktijk betekent dat, dat de wolf dus niet alleen het Kuinderbos als
leefgebied heeft maar een deel van de Noordoostpolder, Rottige Meenthe en Tjongervallei maar ook de
Weerribben, het Voorsterbos en deel van de Wieden. Daar zit in principe voldoende bejaagbaar voedsel
in de vorm van ree, haas, muizen, muskusratten en mollen, maar ook een vos kan ten prooi vallen aan
een wolf.
Een wolf heeft ca. 4 kilo vlees per dag nodig en een haas zal hij opeten met huid en haar. In de
uitwerpselen die gevonden zijn, zijn vaak haren en botsplinters zichtbaar. Het bijzondere aan deze wolf
is dat het een mannetje is terwijl het vaak vrouwtjes zijn die een eigen territorium opzoeken en als dat
geschikt is loopt er vaak een mannetje binnen. Hoe zich dit ontwikkelt is moeilijk te voorspellen, komt
zich hier een vrouwtje melden of trekt deze wolf verder als hij elders in contact komt met een vrouwtje.
In en om het Kuinderbos lopen veel schapen, een klein deel ervan wordt ingezet voor natuurbeheer,
bijvoorbeeld aan de Schansweg grazen schapen in een bloemrijke vegetatie. Op plekken waar ze wat
meer weg vreten ontstaan plekken waar vlinders zich graag voortplanten en hun eieren afzetten, vlinderrupsen eten namelijk graag kort energierijk voedsel. Ook op plekken waar we nieuw bos hebben
aangeplant afgelopen jaren grazen schapen gras en kruiden weg zodat er nieuw bos ontstaat. In het
begin heeft de wolf daar ook toegeslagen en zijn enkele schapen maar vooral lammeren slachtoffer
geworden. Sindsdien heeft de provincie Flevoland wolfwerend raster ingezet en samen met de herder
wordt dit periodiek verplaatst door onze medewerkers en stagiaires bos en natuurbeheer. Dat lijkt tot nog
heel goed te werken. Wolven blijken een hekel te hebben aan stroomschokken. Staatsbosbeheer heeft
in Nederland veel schapenkuddes maar ook veel samenwerkingen met schapenboeren. Op 3 plekken
wordt nu een proef gedaan met kuddehonden die in de wei bij de schapen lopen. Met name ‘s nachts
zijn ze actief als “bewaker” en kunnen een gevecht aan met een wolf. Wolven op hun beurt blijken
meestal de keuze te maken om door te lopen en gaan een gevecht uit de weg met een groot risico op
een blessure. Hij loopt dan liever door en vertrouwt erop dat hij een eenvoudige prooi zal tegenkomen.
Indien meer kuddes in wolfwerend raster zou lopen of beschermd wordt door honden dan zou de kans
kleiner zijn op slachtoffers onder huisdieren en zal het voedsel van de wolf zich beperken door wild,
indien dat te weinig zal blijken zal een wolf doortrekken om een beter leefgebied te zoeken.
Onlangs hebben 25 vrijwilligers een dag cursus gevolgd door de zoogdiervereniging. Staatsbosbeheer
verwacht dat binnen 2 jaar op meer plekken in Flevoland de wolf gezien gaat worden, met name het
Horsterwold bij Zeewolde en de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere lijken ogenschijnlijk
door hun rijkdom aan herten en reeën interessante leefgebieden.
Mocht u ooit een wolf waarnemen dan ontvangen we graag foto’s of filmpjes op
h.bergman@staatsbosbeheer.nl
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos
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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:
15 en 29 oktober; 12 en 26 november; 10 december.
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
info: https://kuinre.protestantsekerk.net
Dit is tevens het postadres.

scriba-kuinre@live.com

Koster
Fam. Joh. Poepjes
H. de Cranestraat 80d, 8374 KR KUINRE
0527-231061 of
06-53116225 of 06-23815669

Pastoraal werker
De heer Guus Doorn
Burgemeester Kuiperslaan 124
8375 BP Oldemarkt
06-14587457

Kerkdiensten

2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november

Ds. G. Keijzer
Ds. M. Jongsma-Visserman
Pastor G. Doorn
De heer J. Smit
Mevr. H. Kramer-de Jong

Viering Heilig Avondmaal

De heer K. de Lange
De heer Sj. Bakker
Mevr. C. Mulder
Ds. D.J. Lagerweij

Gezinsdienst

Belijdenisdienst

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e advent

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bijpraten, napraten en ontmoeten
Wij vinden de ontmoeting met God én met elkaar belangrijk. Daarom is er elke laatste zondag van de
maand of na bijzondere diensten, gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een kopje
koffie/thee.
Op de volgende zondagen is er koffie: 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november en 27
november.
Livestream vanuit de Protestantse kerk
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, waar de liturgie ook is
vermeld.

Sinds enkele jaren kunnen we vanuit onze kerk bijeenkomsten bij u thuis brengen. 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.
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Advertentie W. Schaart?

41

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.
Gemeenteavond woensdag 2 november
Op woensdag 2 november organiseren wij onze jaarlijkse gemeenteavond. De avond beginnen we om
18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd. Na een korte pauze wordt de kerkzaal klaargemaakt en
hopen we rond 19.00 uur te kunnen starten met de zakelijke gemeenteavond. De persoonlijke
uitnodiging en agenda volgen nog, maar zet deze datum vast in uw agenda.
Gedenken
In de praktijk kun je drie momenten tegenkomen waarop de overledenen in de liturgie herdacht worden:
De zondag die het dichtst bij 1 november komt, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de kerkdienst
van oudejaarsavond.
In de Protestantse kerk kennen we Eeuwigheidszondag, dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en
tevens de zondag voordat de adventstijd begint.
Op zondag 20 november herdenken wij onze gemeenteleden, dorpsgenoten en geliefden tijdens een
speciaal moment in de dienst. Voorganger deze morgen is mevr. Clara Mulder.
Sterven is…
Sterven is vallen.
Je valt uit het leven, uit het netwerk van je familie en je vrienden.
Sterven is een valpartij, maar je wordt opgevangen!
Je valt in de handen van je Vader.
Je wordt opgevangen opdat er een nieuw hoofdstuk geschreven kan worden in je leven.
Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
Inzamelingsactie tijdens Open Monumentendag van 10 september jl.

Met het thema “duurzaamheid”, hebben wij uw aandacht gevraagd om materialen die voor u
“waardeloos” zijn geworden bij ons in te leveren. Met deze inzamelactie kunnen we goede doelen
steunen. Het gaat om de volgende materialen:
Plastic doppen voor de stichting geleidehond; Kroonkurken voor de aanschaf van een rolstoelbus;
Oude mobiele telefoons, cartridges, ansichtkaarten en postzegels voor Kerk in Actie.
Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor de geweldige bijdrage die geleverd is. Deze actie
zetten we voort. De materialen mag u nog steeds bij ons inleveren, zo ook plastic doppen en
kroonkurken.
Tentdienst
Op zondag tijdens het ‘Kleintje Kuundersfeest’ hebben we een oecumenische tentdienst gehad, een tent
vol dorpsgenoten en belangstellenden, met als thema “Waar is de kerk?” Tijdens deze dienst was er een
collecte voor Artsen zonder grenzen, deze heeft € 339,56 opgebracht.
Recept Breekbrood
Ons jaarthema is ‘Aan tafel’, “Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in
stukken en deelde het uit”.
Ingrediënten voor een breekbrood van acht bolletjes. 175 gram volkoren meel, 75 gram bloem, 150
ml. lauw water, 10 gram boter op kamertemperatuur, 1 tl. suiker, 4 gram (droge) gist, 5 gram zout en
verschillende toppings zoals maanzaad, lijnzaad, sesamzaad of pompoenpitten.
1) Doe alle ingredienten voor het brood bij elkaar en meng het met de mixer met deeghaken of met een pollepel.
Kneed het deeg daarna nog 10 minuten met je handen.
2) Doe de bol deeg in een kom die je afdekt. Laat het deeg 1 uur rijzen op een warme plek, na een uur is de bol
flink gegroeid.
3) Vet de bakvorm in of leg er bakpapier in. Maak van het deel 8 gelijke bolletjes. Bestrijk de bolletjes met lauw
water en doop ze in de topping. Leg de bolletjes met een beetje tussenruimte in de bakvorm.
4) Dek de bolletjes deeg af met een vochtige theedoek en laat ze nog een uur rijzen op een warme plek. Als het
goed is plakken de bolletjes hierna tegen elkaar aan.
5) Verwarm de oven op 220°C. Bak het brood in 20 tot 25 minuten gaar en laat het daarna afkoelen op het rooster.
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V.C.K. ‘76

Na een warme zomerstop zijn alle teams inmiddels weer begonnen met trainen en staat de nieuwe
competitie ’22-‘23 weer voor de deur. We hopen natuurlijk allemaal op een “normaal” competitieseizoen.
We starten met 1 herenteam, 3 damesteams, 1 recreantenteam, team met A-jeugd, team niveau 4 en
team niveau 2.
Lijkt het jou nou leuk om ook eens een balletje te slaan, fanatiek (competitie) of minder fanatiek
(recreanten), kom dan gerust eens langs op een trainingsavond of neem contact op met een van de
bestuursleden. We bekijken dan in welk team je het best zou passen…Je mag 4 x gratis en vrijblijvend
mee trainen!
De heren trainen op donderdag 21.15 tot 22.15 uur
Dames 1 op donderdag van 20.00 tot 21.15 uur
Dames 2 en 3 op maandag van 19.45 tot 21.15 uur
A Jeugd maandag 18.45 tot 19.45 uur
Niveau 2 maandag 17.30 tot 18.15 uur
Niveau 4 maandag 17.45 tot 18.45 uur
Recreanten op woensdag 20.00 tot 21.30 uur
En dan nog even een terugblik op een geweldig goed geslaagd beachvolleybal toernooi dat in
samenwerking met het jeugdhonk werd georganiseerd. Op zaterdag 2 juli was het na 2 jaar eindelijk
weer zandhappen en gezelligheid op het veldje bij de haven van Kuinre. Maar liefst 14 teams hadden
zich aangemeld. (Helaas wel te weinig jeugdteams voor de ochtend.) Families, vriendengroepen,
buurten en gelegenheidteams streden weer om de felbegeerde wisselbeker.
Vrijdagavond werden de velden al klaargezet met medewerking van Loonbedrijf Peter de Haan en een
aantal vrijwilligers. Zaterdagochtend werd het drinken koud gezet, bierpomp aangesloten, zitjes
klaargezet en voor de jeugd een springkussen opgeblazen. De weersomstandigheden waren super…
weinig wind en veel zon. Maar bovenal was het de hulp van alle vrijwilligers en sponsoren die deze dag
tot een succes maakten! Nogmaals heel hartelijk bedankt allemaal!!!
Bestuur VCK’76
Voorzitter

Vacant

Secretaris

Bea Woudsma

Penningmeester

Jürgen Koster

Ledenadministratie

Yvonne Jonkers

Algemeen bestuursleden

Alieke Paulusma, Menke Ram en Gerben Kisjes
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Winnaars beachvolleybaltoernooi 2022: “de trekvogels”

2e plaats: 60%je

3e plaats: Tjakka
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Puzzel

Grote beer

Pluto

Aarde
Zon
Ster
Vallende ster
Wubbo Ockels
Starwars

Ruimtevaart
Melkweg
NASA
Ruimtepak
Orion
Eris

Maan
landing
Sterrenstelsel Jupiter
ISS
Kleine Beer
Ringen
Uranus
Heelal
Maan
Mercurius
Zwart gat Galileo
Planeten
Mars
ESA
Triton
Komeet
Saturnus
Startrek Supernova Vlag
Neptunes
Astronaut Telescoop
Ruimtestation Venus

Kosmonaut

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