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Colofon 
Redactieleden 

 Jacqueline v.d. Hengel  06-23258000    
Astrid Versluis   06-20043087  
Jantina Pit   06-30187615 
Lisa Brugge 
 

Redactieadres   
Vijverpark 30 
8374 KH Kuinre 
kuunderskwartiertje@hotmail.nl  
 
Verschijningsfrequentie 
4x per jaar: december, maart, juni, september met een oplage van 
500 per uitgave. 
 
Kopij 
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin juni, de inhoud van 
de krant betreft de maanden april, mei en juni. Lever uw kopie 
uiterlijk 15 mei 2023 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 slager Mulder 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…. 
 

Zoals u nu waarschijnlijk opmerkt heeft het bekende kaft van ’t Kuunders Kwartiertje na 10 jaar een 

verandering ondergaan. 

Tijd voor wat anders en dat is zeker gelukt. Lisa heeft met dit ontwerp de voorkant dorpskrant  een frisse 

en overzichtelijke uitstraling gegeven. De achterkant van het kaft is door het ontbreken van advertenties 

aan ons om deze op te vullen. Aan deze vernieuwde kaft zult u uiteraard spoedig aan vertrouwd zijn. 

Echter inhoudelijk verandert er niet veel. In de basis is het een krant voor en door de bewoners. De 

bijdrage, programma’s, de agenda van verenigingen en diverse organisaties blijven immers de krant van 

informatie voorzien. Berichtjes van lezers, bewoners, inbreng van de  adverteerders en de redactie. 

Natuurlijk is er ruimte voor nieuwe ideeën zowel structureel als eenmalig. Dus bij deze… heeft u een 

suggestie, een mooi verhaal of een prachtige foto, schroom niet en stuur het door naar ons.  

Wat ook verdwijnt is de alom bekende puzzelprijs, de VVV bon. Door het sluiten van het Warenhuis is 

deze VVV bon niet meer verkrijgbaar in het dorp. Voor nu gaan we een andere cadeaubon als 

puzzelprijs weggeven. De puzzelprijs wordt nu een andere bon, één die in diverse winkels besteed kan 

worden. Deze bon kunnen we aanschaffen in de shop van ’t Kuunders Kwartiertje. 

De puzzel blijft zoals die is. We zijn iedere keer weer verrast hoeveel inzendingen er binnen komen. 

Voor ons goed te weten dat het voor velen een aangenaam moment van puzzelplezier is. Blijkt wel dat 

het een succes is voor jong en oud.  

Na een donkere en natte winter gaan we het voorjaar tegemoet. Genieten van de langer wordende 

dagen, de voelbaar krachtigere zonnestralen en oplopende temperatuur. We zien de uitlopende knoppen 

en de eerste voorjaarsbloemen in bloei. Het brengt de mensen op de been en geeft weer meer 

beweging en spontane contacten om ons heen. Dat doet de mens goed. 

We wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit en bijzonderheden 

  

Maart  

10-03-2023 Aanschuifavond “Kuunderse Warmte”, 17.30 uur – 19.30 uur de Botter 

16-03-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 de Botter: Wiebe Wieling                    
“De Elfstedentocht” 

25-03-2023 Uitvoering OKK “Krachtvoer op de sportvloer” aanvang 20.00 uur de Botter 

28 of 31 -03-2023 Paas Doe-dag Vrouwen van Kuinre 

  

April  

06-04-2023 Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang, 20.00 uur de Botter 

10-04-2023 Buitendag Noordoostpolder, Hopweg 21 Bant, aanvang 10.00 uur 

20-04-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 De Botter: De Burgemeester van               
Steenwijkerland 

  

Mei  

24-05-2023 Boottocht Stichting Ouderen Kuinre en Blankenham 

  

Juni  

9-11/06-2023 Uit-je-tent kampeerfestival met tal van activiteiten info www.uit-jetent.nl 

 Fietstocht Vrouwen van Kuinre (datum nog niet bekend) 

  

September  

21-09-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 de Botter: Rijschool Oscar; De nieuwe 
verkeersregels  

  

Oktober  

10-10-2023 Dagtocht Vrouwen van Kuinre naar de Brandweer Steenwijk 

19-10-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 de Botter: Jacqueline van Beusekom: 
Reisverslag motorreis Azië 

  

November  

16-11-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 de Botter; Avond door het 1-dagsbestuur 

  

December  

14-12-2023 Bijeenkomst Vrouwen van Kuinre – 20.00 de Botter; Eindejaar bijeenkomst 

  

  

  

  

  
 

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 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 dorpsgenoten, 
 
2023 is al weer even bezig, maar wij willen jullie via deze weg nog het allerbeste wensen voor 2023.  
Er zijn op dit moment een aantal lopende projecten die voor ons en het dorp een hoge prioriteit hebben, 
denk hierbij aan woningbouw en de supermarkt. Voor deze projecten zijn er werkgroepen waar wij en 
overige betrokkenen in zitten en er wordt maximaal ingezet op realisatie van deze projecten maar op dit 
moment kunnen we hierover nog niet veel nieuws brengen het is wachten op officiële berichten om 
zaken af te kunnen tikken. 
 
Update dorpsplan 
Het is de bedoeling om dit voorjaar het oude dorpsplan te evalueren en aan te vullen. Via de 
buurtvertegenwoordigers van elke buurt zal of is al een uitnodiging verstuurd naar elke buurt. Wij hopen 
dat er uit iedere buurt een afgevaardigde naar de dorpsplan bijeenkomsten komt zodat wij voldoende 
input krijgen en zodoende weer (nieuwe) handvaten hebben om de komende jaren aan vast te houden. 
Is dit om welke reden dan ook aan u of uw buurt voorbij gegaan neem dan contact met ons op. 
(coen_hengel@hotmail.com) 
 
Deelauto 
In het vorige Kuunders Kwartiertje deed Natasja een oproep of er mensen geïnteresseerd zijn in een 
elektrische deelauto.  
In dit bericht informatie over de stand van zaken. 
Er heeft zich 1 serieus geïnteresseerde aangemeld: Elly Paulusma,  naast Elly waren er meerdere 
mensen geïnteresseerd alleen willen die mensen eerst even aankijken hoe het verloopt.  
Samen met Elly kwam al gauw het concept van Easy Driving op tafel. Easy Driving is een lokaal opgezet 
platform uit Midwolde (Groningen) die de energie transitie wil stimuleren door elektrische deelauto´s te 
faciliteren voor o.a. bewoners van dorpen. Easy Driving kenmerkt zich door het delen van elektrische 
auto´s in besloten kring.  
 
Hoe werkt het? 
Allereerst meld je je aan, en betaalt per maand een lidmaatschap van  € 5,- daarnaast krijg je via de mail 
informatie voor een app, via de app kun je de deelauto reserveren, openen, ermee rijden en de auto 
sluiten. Sleuteloverdracht is dus niet nodig en de verrekening volgt achteraf.  
 
Er is keus uit de Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric, Kia e- Nero en Nissan Leaf 2e generatie. 
Nissan Leaf is het goedkoopst. Die is  € 2,75 per uur of € 27,50 per dag ( 24 uur) + € 0,10 per km. 
 
Voorbeeld : per rit van 3 uur en 50 km is dat een ritprijs van : €13,25 euro 
mocht u geïnteresseerd zijn en meerdere info zoeken kunt u altijd een kijkje nemen op de website: 
www.easydriving.eu 
 
In Willemsoord loopt dit project iets langer dan een jaar. Natasja is laatst bij een vergadering van 
stichting Duurzaam Willemsoord geweest. De ervaring met de elektrische deelauto in Willemsoord is 
zeer positief.  
Willemsoord zit in het proces voor een eigen laadpaal op een vaste plaats in het centrum van het dorp, 
op dit moment staat de deelauto op het parkeerterrein van Eethuys de Steen. Dit was destijds een 
goede oplossing om het project gelijk te starten, maar voor lange termijn is het niet handig voor de 
eigenaar van Eethuys de Steen omdat hij de laadpaal ook aan zijn gasten wil aanbieden.  
Zoals het nu lijkt is de laadpaal in Kuinre krijgen nog een hele uitdaging, maar we geven niet op en zijn 
in overleg met de gemeente om naar de mogelijkheden te kijken.  

mailto:coen_hengel@hotmail.com
http://www.easydriving.eu/
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Om te noteren in de agenda: 6 april 2023 20:00 uur ledenvergadering in de Botter. 

Wij hopen u te zien. 

 

Als laatste; wij zijn nog altijd op zoek naar versterking binnen het bestuur. 

Bij interesse of vragen trek gerust iemand van het bestuur aan de jas of meld je bij 

plaatselijkbelang@kuinre.nl om eens een avond mee te draaien. Wij vergaderen op een 

donderdagavond in de Botter. 

 

Hartelijk groet leden Plaatselijk Belang Kuinre 

 

Coen van de Hengel 

Casper Pouwels 

Jan de Boer 

Tineke Poppe 

Kathy Sonke 

Rolf van de Weerdhof 

Natasja Mulder 

Lisa Brugge 

Renate Pit – du Pont 

 

Stichting Ouderen Kuinre Blankenham 
 

In december hadden we weer een kerstviering met aansluitend een 
broodmaaltijd en een optreden van het koor Jubilee. 
 
6 januari was er een nieuwjaarsmiddag met een hapje en een drankje  
en als gastspreker was Evert de Boer er met een mooi vakantieverhaal 
over Peru.  
 
Stamppot eten 
 
Deze keer hadden we weer een mooie groep van 57 personen. 
We begonnen niet met bingo, maar we deden nu quiz met zinnen                             
waar je twee dierennamen uit moest halen. 
Jurgen had 4 mooie stamppotten gemaakt met een speklapje, gehaktbal en worst. 
We  eindigden met de klassieke pappen, zoals rijstepap, griesmeel en yoghurt. 
Iedereen was voldaan en er was weer een prima sfeer. 
           
Mededeling 
In plaats van een busreis organiseren we deze keer op 24 mei een bootreis. 
 

Met vriendelijke groet Het Bestuur. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:plaatselijkbelang@kuinre.nl
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Oude tekst Kuinre 

 

Een tweede oude tekst uit Kuinre, helaas zonder exacte datum maar waarschijnlijk afkomstig uit de 

18e eeuw. 
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Transcriptie: 

Aen den Achtbare Heer Scholtes en Burgemeesteren ende Vordere gemeensregenten 

Remonstrere met behoorlijcke reverentie den schoolmeester deser heerlijcheyt Cuinre den slechten 
toestant der school die van tijt tot tijt verswackt, gelijck ick meermaal mondelinge aen haar achtbaren 
hebbe vertoont ende nu nogmaals met alle reverentie vertoone. Ende de oorsake van het verval is te 
sien bij de strate hoe dat geheele troupen van groote kinderen daar loopen die wel de bequaamste sijn 
om wat te leeren. En somers bestaat mijn school meest uyt kleyne kinderen die dan door haar kleynheyt 
op Alderheyligen worden thuysgehouden. Als u achtbaren wil toonen dat voorleden Alderheyligen nogh 
sijn thuysgebleven 25 à 26 daar ick van dese winter geen schoolgelt van hebbe verdient. Soodat u 
achtbaren dan wel kan begripen wat vruchten dat het school geeft. Voor eerst hebbe ick onder de 
resterende dan verscheyde daar geen gelt van is te krijgen. Ten tweeden hebbe ick weesen die mijn 
volgens mijne beroepinge gerechtelijck toekomen te leeren. Ende ten derden komt dan bij hetgene 
directelijck stridt tegen mijne beroepinge ende nu al 5 jaren hebbe moeten verdragen. Dat is dat 
kinderen die vader hebben ofte die moeder hebben, ja die nogh beyde vader ende moeder hebben ende 
tot de diakonie vervallen, daar meenen toe gerechtigh te wesen –omdat se door de diakenen bedient 
werden- dat den schoolmeester haar kinderen moet leeren, ja selfs mijn daarvoor niet eens bedancke. 
En dewille den armen in dese plaatse seer aenwast, als u achtbaren niet onbekent is, soo wast ook den 
last voor mijn aen en moet die alleen dragen. 
Soo keere ick mijn dan, suppliant, tot u achtbaren ende versoecke van u alle dat het u magh believen 
toe te staan dat die vijf gulden die ick voor desen extra-ordinaris verscheyde maal hebbe ontfangen 
ende nu verscheyde maal sijn opgehouden, dat ick die opgehouden penningen magh werden ter 
hantgestelt ende voortaan magh continueren, immers soolange als ick die kinderen sal voor niet moeten 
leeren die haar ouder van de diakenen bedient werden. Dogh soo haar achtbaren mijn dese gunste 
believe toe te staan sal ick gewilligh, als Godt mijn gesontheyt en bequaamheyt belieft te laten houden, 
ook die kinderen, soowel als de weesen, aennemen om te leeren. Anders ben genootsaackt, soo ick als 
een eerlijck burger soude bestaan ende niemant tot een last sijn, hetgene te verteren dat Godt 
Almaghtigh mijn door sijn onverdiende genade voor desen heeft believen te vergunnen -dat ick verhope 
van niet- dogh verwachte van u achtbaren in dese een gunstige antwoorde. Et cetera. 
 
Korte uitleg: 
De schoolmeester van Kuinre heeft het financieel niet breed omdat hij veel kinderen moet onderwijzen 
waarvoor hij geen geld ontvangt. Allereerst blijven de kleine kinderen na Allerheiligen thuis, dan is hij 
verplicht de wezen aan te nemen en de diaconie betaalt geen schoolgeld voor de door haar 
ondersteunde kinderen en daar wordt de meester zelfs niet eens voor bedankt. Daarnaast zijn er nog 
armen die niet kunnen betalen en die groep wordt steeds groter. Daarom vraagt hij de bestuurders van 
de gemeente om de 5 gulden die hij eerder hiervoor ontving weer te mogen ontvangen en ook de 
penningen die eerder zijn ingehouden. Bij een gunstig antwoord zal hij alle kinderen aannemen om te 
leren en anders kan hij alleen verteren wat God Almachtig hem heeft believen te vergunnen, hetgeen 
dan niet genoeg zal zijn om alle Kuunderse kinderen te onderwijzen. 
 
Opmerking: Leuk dat onlangs in de krant stond dat de gemeente 40 miljoen euro gaat investeren in 
renovatie en nieuwbouw van basisscholen waaronder die van Kuinre. 
 
Bron van dit verhaal: 
Gemeentearchief Steenwijkerland –  
toegang 132 (oude archieven Kuinre en Blankenham 1594-1849) inv.nr. 3. 
 
Herman Snelder 
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Zwembad ‘t Tolhekke 

 

Tolhekke: voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van start gegaan. 

Het bestuur van ’t Tolhekke heeft zijn eerste vergadering van dit jaar gehouden. In samenwerking met 
de gemeente is besloten de tarieven zo weinig mogelijk te verhogen. Abonnementen zijn iets duurder 
geworden, maar het tarief van de losse kaartjes is gelijk gebleven. De grootste winst kun je halen door je 
abonnement in de voorverkoop te kopen. Het hele seizoen zwemplezier voor 51,50 euro! Goedkoper 
krijg je het nergens. 

We hebben vorig jaar een geweldig seizoen gedraaid. Prachtig weer, mooie bezoekersaantallen en 
vooral veel blije gezichten na de coronaperiode met alle beperkingen. Een dergelijk seizoen hopen we 
ook dit jaar weer te bereiken. Het zwembad is de afgelopen jaren behoorlijk opgefrist en wat onderhoud 
betreft zijn we helemaal bij. Af is het natuurlijk nooit, dus we gaan verder op de ingeslagen weg. 

Binnen het bestuur hebben we een rooster van aftreden en we zijn blij te melden dat alle bestuursleden 
ook dit seizoen weer gezamenlijk doorgaan. Er is genoeg ambitie: de jeugd weer meer bij het zwembad 
betrekken; werken aan een verdere verduurzaming, zodat we misschien wel helemaal van het gas 
afkunnen; de samenwerking met de Waterwijck op het gebied van zwemlessen voortzetten en het 
personeelsbestand blijvend op een goed peil brengen. 

De vrijwilligers zijn samen met Monique dinsdag 7 februari van start gegaan om alles weer in gereedheid 
te brengen voor de opening eind april 2023. Vrijwilligers en personeel gaan ervoor zorgen dat alles er 
straks weer netjes bijligt en de nieuwe kluisjes zowel bij de heren als de dames klaar staan voor gebruik. 

Wordt vervolgd. 

Bestuur, personeel en vrijwilligers van ’t Tolhekke. 
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Familieberichten 
 

Bij deze willen we iedereen bedanken voor het meeleven na het overlijden van onze moeder en oma. 
Het was overweldigend. Zoveel kaartjes, bloemen en  lieve woorden van troost. We zullen Zwaan erg 
gaan missen.  
 
Het heeft ons gesteund en goed gedaan. 
 
Familie Versluis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen iedereen bedanken voor het medeleven en de kaarten die wij kregen wegens het overlijden 
van onze geliefde man en vader. 

Dit heeft ons veel kracht gegeven in deze moeilijke tijd. 

Namens Mariska, Thessa, Sven en Kim Polderman 

 

Ik ben erg onder de indruk en geraakt door het medeleven en steun die ik heb ondervonden, gedurende 
de afgelopen maanden nadat ik een ongeluk heb gehad. Ik heb in het najaar in de Isala gelegen en 
daarna nog gerevalideerd in Beetsterzwaag. Momenteel revalideer ik nog in Emmeloord, een paar keer 
per week. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik heb er alle vertrouwen in.  
 

Dank voor alle lieve kaarten, telefoontjes, berichtjes en attenties. Dit heeft mij, Gré en de kinderen er 
doorheen gesleept.  
 

Philippus Bakker  
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Familieberichten 
 

 
 
 

 
 
 

Jantina Pit 50 jaar! 
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Oud krantenartikel van zolder….. jaartal onbekend 
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Winterfoto’s 
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Peuteropvang Tweeplus KAKA 
 

Vijverpark 89 
8374KG Kuinre   

06-22160516 
 
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 
 
Peuteropvang Tweeplus is een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locatie en wij werken met 
Piramide Digitaal. Piramide Digitaal geeft plezier aan peuters en medewerkers. We maken ook gebruik 
van Piramide Thuis. Het VVE-programma Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in 
hun ontwikkeling. 
Hieronder een voorbeeld uit Piramide Thuis, wat u met uw kind of kleinkind zou kunnen ondernemen.  
 
Maak een lentewandeling en maak een aantal digitale foto’s van lenteverschijnselen. Bekijk de foto’s na 
de wandeling en voer een gesprekje met je kind over wat hij/zij ervaren heeft.  
Lees het versje ‘Leve de lente!’ en zeg het samen op.  
 

Leve de lente 
Blaadjes aan de bomen 
Madeliefjes in het gras 
Vogels in hun nestje 

  Eendjes in de plas 
Vlinders in de lucht 

Lammetjes in de wei 
Leve de lente! 

Het zonnetje lacht naar mij 
 
In het begin van dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan voorlezen, en ook was het een wen 
periode. Nieuwe peuters konden we verwelkomen, en hebben nog 
even aandacht besteed aan het thema “Welkom”. Dit jaar stond het 
boek “Maximiliaan Modderman” centraal, bij de Nationale 
voorleesdagen. Ieder jaar worden er een top 10 van kinderboeken 
uitgekozen en bij het boek voor de jongste kinderen wordt er van de 
hoofdpersoon een klein knuffeltje bij gevoegd. We krijgen zo al een 
hele verzameling, oudere kinderen kunnen zich vast nog wel 
boeken herinneren. Zo hebben we bijvoorbeeld Kiki, Harry, Tijger, 
Mol met poep op zijn hoofd, een krokodil, Moppereend en Coco. Als de kinderen het knuffeltje zien, 

“komt het boek weer tot leven”.  
Dit jaar had Maximiliaan zin in een feestje, papa en mama waren niet thuis. 
Het werd een “vies” feestje, maar o jee, oh wee, oh nee, wie kwamen er 
thuis….. Ook hebben we ontdekt dat we net als Maximiliaan Modderman zelf 
ook twee namen hebben (voor – en achternaam), daarom hebben we de 
knuffels ook twee namen gegeven, Oea de Aap, Eend de Kwak, Oktan de 
Slang en Donkert Krokodil. Onze fantasie kreeg de vrij loop. En het thema is 
afgesloten met een “lekker” feestje in de klas.  
  

Nu hopen we op mooi lenteweer, want de zandbak mag weer open. Dankzij u geschonken laarsjes en 
lekker warme skibroeken, mogen we nu ook al fijn buiten spelen met het heerlijke winterzonnetje.  
 
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 Marije, juf Aniek (stagiaire) en juf Elly 
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Minibieb Kuinre 
 

Steeds meer instellingen hebben last van de crisis of er wordt om andere redenen bezuinigd. Zo 
verdwijnen er steeds meer bibliotheken of moeten boekwinkels hun deuren sluiten. Tegelijkertijd zijn er 
steeds meer initiatieven van burgers voor elkaar. Samen een auto delen, planten ruilen, tegen een kleine 
vergoeding koken voor een ander en noem maar op. Minibieb Kuinre sluit aan bij deze beweging en is 
sinds de zomer van 2021 een feit.  

Wat is er mooier dan met elkaar in een buurt, bij een vereniging of bedrijf boeken te delen. Vaak staan 
ze in de kast nadat je ze gelezen hebt, maar met Minibieb kun je er iemand anders blij mee maken. En 
wie weet kom jij ook weer een mooie verrassing tegen in een andere Minibieb.  

Minibieb Kuinre is geschikt voor allerlei boeken, zowel voor volwassenen als kinderen. Momenteel is 
Minibieb Kuinre gevestigd in de vitrine van de hal van dorpshuis de Botter. In april zal een deel boeken 
ook weer verhuizen naar het hokje van de volkstuin aan de Bouwdijk. Ideaal om te combineren met het 
kopen van verse groenten die op dat moment aangeboden worden.  

Op de Facebookpagina van de Minibieb Kuinre is een herhaalde oproep te lezen dat men echt bij 
boeken/tijdschriften moet blijven. Er lagen blijkbaar ook knutselen spullen in en de oprichtster vertelde 
dat er ook al eens cd’s in lagen. Om overzicht te houden en het geen ‘dump’ plek te maken daarom 
alleen boeken/tijdschriften en ook graag van goede kwaliteit. Kapot spul is geschikt voor de oud papier 
bak, daar heeft niemand wat aan. 

Naast boeken is er ook een hoekje in de vitrine gereserveerd voor de strijd tegen armoede rondom 
menstruatie producten. Ook hier geldt: kun je wat missen dan mag je wat neerleggen. Heb je wat nodig 
maar is het een grote hap uit je budget? Voel je vrij wat te pakken. Zo zijn deze producten voor iedereen 
beschikbaar. 

 
Renate Pit 
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Vrouwen van Kuinre 
 

Leuke en interessante lezingen, mooie reisverslagen, een avond gezelligheid, 1x per jaar een BINGO, 

contact met het dorp, mooie fietstochten, een leuke dagtocht, saamhorigheid, de laatste nieuwtjes en 

nog veel meer. Dat is wat de Vrouwen van Kuinre inhoudt.  

Al 75 jaar bestaan de Vrouwen van Kuinre (voorheen de Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen en 

Vrouwen van NU). 75 jaar vol mooie, leuke en gezellige momenten. En natuurlijk ook moeilijke en 

verdrietige momenten hebben we gedeeld. Veel leden zijn gekomen en ook weer gegaan.  

Op dit moment zijn er nog ongeveer 60 dames uit Kuinre en omstreken lid van de Vrouwen van Kuinre. 

In de maanden januari, februari, maart, april, september, oktober, november en december komen we 1x 

per maand (meestal op de 3e donderdag van de maand) bij elkaar in dorpshuis De Botter. De lezingen 

zijn zeer gevarieerd. Reisverslagen, informatieve avonden, mooie verhalen en soms zelfs een leuke 

modeshow. En Jurgen zorgt dat we deze avonden natuurlijk niet droog staan. Er zijn twee koffiepauzes 

om ook even gezellig met elkaar te kunnen bijpraten.  

In het voorjaar zijn er steevast een aantal dames die gezellig met elkaar meelopen met de 

avondvierdaagse. In de zomerperiode zijn er geen bijeenkomsten. Dan is iedereen vaak druk met 

andere dingen. Maar na de zomer gaan we weer fanatiek van start. Er wordt ieder jaar een fietstocht 

georganiseerd. En doordat bijna iedereen tegenwoordig een elektrische fiets heeft, kunnen we steeds 

verder mooie plekjes ontdekken. Fietsen, maar natuurlijk is er ook tijd voor een lekker bakkie, meestal 

gepaard met een lekkere punt van het een of ander.  

Ook wordt er een keer per jaar een dagtocht georganiseerd. Een informatieve dag waar we weer een 

hoop leren. En ook hier kunnen de koffie met iets lekkers niet ontbreken.  

De Doe-commissie organiseert voor ons zo’n 3x per jaar een leuke activiteitenochtend. Een mooi 

paasstuk maken, een kleurrijk herfststuk of een mooi kerststuk. De dames bedenken steeds weer iets 

nieuws en helpen enthousiast een ieder mee. Zelfs als je zelf niet zo heel handig of creatief bent, kom je 

toch met een mooi stuk thuis.  

In november wordt de bijeenkomst geregeld door het 1-dags bestuur. En het is altijd weer spannend wat 

voor leuks ze er dit jaar van maken. In januari laten we weten welke dames dit jaar aan de beurt zijn, dus 

tijd genoeg voor de voorbereidingen.  

De avonden in de Botter duren meestal tot een uur of 22.00. Vaak blijven een aantal dan nog hangen 

voor een borrel en een praatje. Maar dit is natuurlijk geen verplichting. Verplichtingen zijn er sowieso 

niet. Kun je een keer niet naar de bijeenkomst komen? Of vind je het programma van die avond net niet 

interessant? Geen probleem. We vinden het heel gezellig als je er bij bent. Maar niets moet. 

Lijkt het jou nou ook leuk om te komen? Je bent meer dan welkom.  

Kom gerust een keer meekijken en als het je bevalt, kun je lid worden van de Vrouwen van Kuinre.  

We vragen een jaarcontributie van € 25,- per persoon. Maar daar krijg je wel een hoop leuks en veel 

gezelligheid voor terug.  

Vragen? Mail gerust naar vrouwenvankuinre@hotmail.com of neem contact op met een van de 

bestuursleden.  

 

mailto:vrouwenvankuinre@hotmail.com
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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 260 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een 

onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder 

Vier het voorjaar tijdens de jubilerende ‘Buitendag Noordoostpolder’ bij Staatsbosbeheer in het 

Kuinderbos. 

Het eerste prille groen schijnt door de bomen, vogels zingen hun hoogste lied en de bosbodem prikkelt 

de neusgaten: in het voorjaar lonkt de natuur. In het Kuinderbos, waar het bos uit zijn winterslaap 

ontwaakt, nodigt Staatsbosbeheer iedereen uit voor een gezellig dagje natuur.  

 
Tijdens de BUITENDAG NOORDOOSTPOLDER, georganiseerd door Staatsbosbeheer en Lionsclub 

Noordoostpolder op 2e paasdag 10 april kan iedereen kennis maken met het werk van Staatsbosbeheer 

en deelnemen aan tal van activiteiten. Dit jaar de 10 editie die Staatsbosbeheer samen met de Lions 

Club Noordoostpolder organiseert. 

 

Plezier voor jong en oud 

Ook dit jaar heeft de organisatie van de Ridders van de Hanze Compagnie  weer uitgenodigd. Deze 

ridders strijden met zwaardgevechten om de hand van de Jonkvrouw. In het middeleeuwse kampement 

maken zij wapens, breien maliënkolders en koken zij zoals vroeger werd gedaan. 

Voor de kleintjes is er een speciaal programma: samen met de paashaas zoeken naar chocolade eieren, 

timmeren van een nestkastjes, eieren schilderen en geschminkt worden. Er staat een springkussen en 

er is een knapperend kampvuur om een broodje te bakken. Wie niet over het Kabouterpad loopt, mist 

iets unieks!  

En deze editie kent uiteraard weer de mogelijkheid om samen met jouw hond, welk ras dan ook, 
mee te doen aan de “Jack Russel Race”. Er is een parcours uitgezet waarbij jouw viervoeter ook 
mee kan rennen. Dus breng je trouwe vriend mee en maak er samen een sportieve dag van.  

Voor de oudere kinderen is er de klimwand, ringsteken op de een minitractor en veel leuke spelen, zoals 

bijlsteel hangen en een blote voetenpad. 

De rondvaart op het meer met de boswachter of een ritje met de huifkar door het uitgestrekte 

Kuinderbos zijn ook dit jaar weer mogelijk. 

JUBILEUM ACTIVITEITEN 

Vanwege het 10-jarig bestaan komt er een antieke zaagmachine boomstammen verzagen, verzorgt het 

Stihll demoteam houthakwedstrijden,  lopen er grote insecten rond. In totaal zijn er 80 stands en 

activiteiten te beleven en is er een horeca eiland met eten en drinken. 

Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom op de locatie aan de Hopweg 21 in Bant.  

De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 3,00 en voor volwassenen € 5,00. 

Tot slot, parkeren is geen probleem. Op 150 meter afstand van de hoofdingang is een 

parkeergelegenheid voor 400 auto’s en aan het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 600 auto’s. 
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Vanuit het Schoterpad wordt u met een trekker en huifwagen naar het festivalterrein vervoerd.  

 

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om van 2e paasdag een geslaagd dagje uit te maken voor het 

hele gezin bij Staatsbosbeheer. Voor meer informatie over de Buitendag Noordoostpolder kijkt u op 

www.buitendagnop.nl  en volg ons op Facebook buitendagnop. Op het moment van schrijven is het 

gehele programma nog niet rond, kijk dus regelmatig op onze website wat er nog bijkomt. 

Activiteiten komende periode: 

 

10 april:  buitendag, zie www.buitendag.nl en facebook 

9-11 juni: uit-je-tent kampeerfestival met tal van activiteiten info www.uit-jetent.nl 

 
Harco Bergman, boswachter Kuinderbos 

 

 

Een elektrische duo-fiets voor Kuinre? 

Een duo-fiets is een fiets voor mensen die niet zelfstandig meer kunnen fietsen maar nog wel in 

beweging willen blijven.  

Hierbij denken we aan minder mobiele senioren maar uiteraard ook aan mensen met een beperking. 

Samen met een fietsmaatje kunnen ze er dan toch op uit! Op deze manier bieden wij een mogelijkheid 

lekker naar buiten te gaan om bijv. een terrasje te bezoeken in Blokzijl of Lemmer of een leuke fietstocht 

te maken in de Weerribben of het Kuinderbos.  

Zo’n fiets vergt een behoorlijke investering en daarom onderzoeken wij wie van deze mogelijkheid 

gebruik zal maken om er op uit te gaan met de duo-fiets. Voor het gebruik van de fiets zal een kleine 

vergoeding worden gevraagd om de kosten te dekken van o.a. verzekering, stalling, opladen en 

onderhoud van de fiets.  

Lijkt dit je wat meld je dan vóór 1 april 2023 aan bij Hilly Wietsma, te bereiken op telefoonnummer 

0521-231276 of 06-12819032. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buitendagnop.nl/
http://www.buitendag.nl/
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 Oude foto’s Kuinre 
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Jeugdhonk Kuinre 
 

Een update vanuit het Jeugdhonk 

• We beginnen met een update over het bestuur, daarin zijn een aantal wijzigingen geweest. We 

hebben Annemiek Rijpkema en Kay Oosterkamp van harte bedankt voor alles wat ze voor het 

Jeugdhonk gedaan hebben. Beide dames zijn jarenlang bestuurslid geweest, ook langs deze weg 

nog eens: bedankt allebei! 

 

• Het huidige bestuur bestaat uit Sandra Braad-Veenstra, Marieke Ensing, Madelon Kloosterman, 

Germ de Jong, Mariet Elzinga, Marije Kingma en Marja Wietsma. Ook het jeugdbestuur is uitgebreid, 

fijn dat we weer op volle sterkte zijn! 

 

• Per 2023 staan de ouders van alle leden minimaal eens per jaar achter de bar, op die manier 

hebben wij het hele jaar ingeroosterd. Heel fijn dat we op deze manier de wekelijkse vrijdagavond 

opening voor alle jeugd kunnen garanderen. We tellen dit jaar 32 leden. Daarnaast gaan we, samen 

met het Jeugdbestuur, wederom themavonden en andere activiteiten blijven organiseren. Daar wordt 

op dit moment hard over nagedacht en gepland. Nieuws hierover delen we via onze Facebook-

pagina.  

 

• Na een aantal Corona jaren waar veel zaken stil lagen, was het de hoogste tijd om Astrid in het 

zonnetje te zetten. Sinds de opstart van het eerste, oude Jeugdhonk was zij bestuurder, aanjager, 

regelaar en zoveel meer. Het was dan ook onze eer om Astrid te verrassen met een eigen plein bij 

ons mooie Jeugdhonk. Astrid, enorm bedankt voor alles wat je gedaan hebt!  
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Feeststichting Kuinre 
 

Beste dorpsgenoten,   

De voorbereidingen van het dorpsfeest van 2023 zijn al in 

volle gang. Er is al een mooi programma samengesteld. 

Deze zie je op de achterkant. Ook leggen wij jullie meer uit 

over de Kuunder Deur Quiz.  

Vergeet je niet op te geven voor de optocht en/of 

buurtversiering. Dit kan nog steeds via de mail; 

feeststichtingkuinre@hotmail.com.  

Kuunder Deur Quiz  

De Kuunder Deur Quiz is niet zomaar een quiz.  

Je krijgt een berg vragen en opdrachten over van alles en nog wat. Ook opdrachten waarvoor je op pad 

moet. Veel vragen gaan over Kuinre, maar veel ook niet. Het wordt voor je team een race tegen de klok.  

Durf jij mee te doen aan de langstdurende en spectaculairste quiz ooit in Kuinre?  

Geef je dan nu op!  

Van woensdagochtend 30 augustus t/m donderdagavond 31 augustus tijdens het Kuundersfeest, zal 

deze Quiz plaats vinden.  

● Leeftijd 12-100 jaar.  

● 2 volwassenen verplicht (jonger dan 12 jaar mag helpen en hoeft niet te worden aangemeld).  

● De samenstelling van het team mag je zelf bepalen. Dit kan met Kuunderse, oud Kuunderse, niet 

Kuunderse, buren, familie, sportteams enz.  

● Meld je aan met een team van maximaal 6 personen, waarvan 1 persoon teamcaptain wordt. (De 

teamcaptain moet woonachtig zijn in Kuinre).  

● Je kiest met je team zelf een locatie waar je speelt, maakt niet uit waar, als het maar in Kuinre is.  

Je maakt er met je team een gezellige tijd van en gaat de strijd aan tegen de klok en tegen alle andere 

teams. Wij hebben ruimte voor 50 teams, dus zorg dat je een plekje vastlegt!  

Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat 9 maart wordt gepubliceerd op de facebookpagina van de 

feeststichting (ook voor niet facebookers is deze link toegankelijk via Google; facebook Feest Stichting 

Kuinre).  

Het inschrijfformulier moet gemaild worden naar dekuunderdeurquiz.fsk@hotmail.com. 

 

mailto:feeststichtingkuinre@hotmail.com
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Op z’n Kuunders 
 

 

 

 

Kuunder in wintersferen 
@harcovanderwerf_photography 
 
Heb jij ook leuke foto’s, mail ze naar 
ons! 

 

 

 

 

 

 

 

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

Oppassen: 

Hallo, Ik ben Yildou Bos, 14 jaar 

Zoeken jullie een leuke oppas voor in de weekenden? 

App mij dan naar dit nummer: 06 3070 8882 

Vraag: 3 euro per uur 
 

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

Doppen verzamelen voor het goede doel 
 
Plastic doppen kunnen worden ingeleverd voor hulphonden voor blinde, slechtzienden en PTSS 
slachtoffers voor KNGF. 
Bierdoppen kunnen worden ingeleverd samen met blikjes, lege statiegeld flessen en ander oud ijzer voor 
KWF Kankerfonds. Wel plastic- en bierdoppen apart graag inleveren. Als ik niet thuis ben kan het voor 
huis worden neergezet. 
 
Bedankt alvast van de KWF en KNGF. 
 
Astrid Versluis Vijverpark 30 Kuinre 
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Hej’t ok leezn? 
 
 
D’onbekende 
  
In ‘t dorpien was hij geboorn 
Mit zien owders de weerlt ingoan 
Noojt hadn ze wat van zich loatn hoorn 
’t Was zooveer doar vandoan 
 
Zoo worde hij owt en al wat stram 
Toen ’t velangng bij hum boovm kwam 
En doar toen gien rust meer vont 
Onderweegngs noar zien geboortegront 
 
’t Was een veere rejze doarheen 
Hij kwam er aleeneg en aleen 
Vreug an deure en eupm raam 
Mar gien meens kende nog zien naam 
 
En tot wie hij zich ok wende 
Gien eene was er die hum kende 
Langes ’n kaale pleke, woar es zien huus hat stoan 
Noar ’n eenzem plekjen is hij toen goan 
 
Uurn het hij doar zeetn 
Gien meens zow oojt weetn 
Hoeveule troann doar drupm in ’t zant 
Deur hejmee en vedriet oovermant 
 
Wankelt hij in ’t vortgoan nog eevm 
’t Leevm was er nog toen men hum vont 
Mar veur dat ’t zich hat begeevm 
Vreug hij ome ’n plekjen in zien geboortegront 
 
Bij ’n perkjen onder de boomm en tusn de bloemm 
Legde men hum ter ruste neer 
Uut de vreemte was laater ’n berichie koemm 
Die naam bestoat doar now ok niet meer 
 
Akermanechien 
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Kuinre oud en nieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuinre oud en nieuw 
 

Hieronder foto’s van omgeving Nieuwstad. 
 

 
 
 

 
Voormalige Rabobank. 
 

 
 

Dezelfde situatie nu. 
 
Het “kleine bruggetje” over de Linde. 
 

 
 
     

 
                                                                                 Dezelfde situatie nu. 

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

 

Sinds april 2021 woont Renate weer in Kuinre, in het Vijverpark wel te verstaan. 

Is getrouwd met Maurice (beter bekend als Maus) en moeder van Annelien & Ellemieke. 

Renate heeft tot haar 19e levensjaar in Kuinre gewoond op Pampus. Daarna veel omzwervingen gehad 

maar toch weer in haar vertrouwde Kuinre de rust gevonden vertelt zij. 

 

Renate begon in 2015 met fotograferen. Haar man Maus dacht: “daar gaat ze weer, hoe lang gaat ze dit 

leuk vinden?” 

Maar de interesse bleef. Kwamen zelfs vragen van anderen om ze vast te leggen waardoor zij zich ging 

verdiepen in het vastleggen van anderen. Hoe stuur je aan, hoe stel je mensen op hun gemak en leg je 

ze vast op een ongedwongen manier? 

Alles wat door de jaren heen opgedaan is aan kunde heeft Renate haar zelf eigen gemaakt. 

Door online cursussen te volgen of workshops door heel het land.  

Op 1 april 2019 werd Renate Pit Photography 

geboren bij de Kamer van Koophandel. 

Fotografie doet Renate naast haar baan in de 

zorg. Tevens volgt zij een opleiding tot 

verpleegkundige en neemt ze deel aan het 

bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre. 

Bezige bij waarbij de fotografie dus niet het 

hoofdinkomen is. 

“Fotografie doe ik er echt naast en merk dat ik 

mijn agenda goed moet managen omdat ik 

anders mijzelf wel eens voorbij kan gaan lopen 

en dat wil ik niet. Mijn fotoapparatuur heb ik 

goed op orde, dat is de fase hobby wel voorbij. 

Ik zie het als hobby-matig fotograferen maar 

poog het wel professioneel aan te pakken”. 

 

Je kan terecht voor foto’s als stel, gezin, familie en denk ook aan de huisdieren. En heb je andere ideeën 

of wensen, dan is in overleg veel mogelijk. 

Locatie wordt samen bepaald. Maar kijk vooral in je eigen omgeving, waar kom je graag en waar voel je 

je thuis? Dat ga je terugzien in de foto’s namelijk. Daarnaast is het mooi als men de kleding op elkaar 

afstemt maar draag vooral waar een ieder zich goed in voelt. Favoriet speelgoed of een knuffel van 

kinderen mag ook zeker niet ontbreken op de foto’s die een prachtige herinnering zijn. 

 

Renate werkt achter de schermen aan een eigen bestelpagina waarin men zelf fotoproducten kan 

bestellen bij haar. Deze producten worden door een vak leverancier gemaakt. De producten die zij nu wil 

opnemen zijn albums, fotoboxen en wanddecoratie. Als dit alles klaar is zal zij dit delen op haar sociale 

media en website. 
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JAARLIJKSE UITVOERING O.K.K. KUINRE -  
Kuinre - Dit jaar is op 25 maart 2023 de jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging O.K.K. te Kuinre in 

MFA de Botter. Het stuk dat op de planken wordt gebracht is ‘Krachtvoer op de Sportvloer’ geschreven 

door Jos Schepers. 

 

U bent op 25 maart 2023 van harte welkom in MFA de Botter te Kuinre om 20:00 uur. De entreeprijs 
voor volwassenen is € 8,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,- Hierbij krijgt u een gratis lot, daarmee maakt 
u kans op een leuke prijs. In de pauze is er een verloting waarbij leuke prijzen zijn te winnen van 
ondernemers uit de buurt. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten met een hapje en een 
drankje. 
 
‘Krachtvoer op de Sportvloer’ 
De gemeente wil het bewegen van ouderen stimuleren waardoor Leida, Sjaan en Cornelis, door subsidie 
van de gemeente, gratis kunnen starten met seniorengym. Instructrice Kim probeert dit in goede banen 
te leiden maar dat blijkt nog een hele klus. Eigenaresse Hetty heeft andere zorgen, want de crosstrainer 
gaat steeds kapot en dit zorgt voor slechte publiciteit. Ruud, fanatiek en bevlogen lid van de 
burgerwacht, denkt al snel aan sabotage of aan de capaciteiten van monteur Bert. Hij is zeker van plan 
om het tot op de bodem uit te zoeken! Dirk en Julia doen het een heel stuk rustiger aan. Ze zitten in de 
bijstand en krijgen daarom een abonnement bij de sportschool aangeboden maar van sporten komt erg 
weinig terecht. Dirk zit liever met een biertje aan de bar en ook Julia is bezig met heel andere zaken. 
Tenslotte zijn er de vriendinnen Loes en Noortje. Loes ziet de sportschool als de ideale plek om Noortje 
‘aan de man’ te brengen. Maar al snel loopt alles totaal anders dan verwacht… 

 
KRACHTVOER OP DE SPORTVLOER  

Hetty Smit:   Mariska Jonkers 
Kim Bijlenga:   Ellemijn van Ginkel 
Bert Willems:   Arnold Pit 
Sjaan Bekking:  Gonnie de Rond 
Leida Korendijk:  Jolanda Doze 
Cornelis Postma:  Jan Hendriksen 
Ruud Sanders:  Richard Versluis 
Dirk Tromp:   Benno Otten 
Julia Tromp:   Linda Beens 
Loes van Loon:  Kay Oosterkamp 
Noortje Wensink:  Shari Braad 
 
Regisseur:   Hans Kroes 
Souffleur:   Alie Damhuis 
 
 

Het belooft weer een avond lachen, gieren en brullen te worden! U komt toch ook?  
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Dorpsreünie Kuinre 

 
De uniek versierde straten van Kuinre zullen op de zaterdag (2 
september) van het Kuundersfeest 2023 het decor vormen van een 
dorpsreünie. Deze hele dag zal in het teken staan van de ontmoeting 
van huidige- en oud-inwoners. En is er een programma bedacht om die 
ontmoeting verder vorm te geven. De dag begint om 10 uur met koffie 
in de feesttent en een opening. De historische vereniging IJsselham 
zal een tentoonstelling inrichten met klassenfoto’s van de Kuunderse 
basisschool door de jaren heen. En u kunt de Burg. de Ruiterschool 
ook bezoeken want die is open voor het publiek. Voor diegenen die 
wat slechter ter been zijn en toch een rondje door het dorp willen 
maken rijdt er een paardentram.  En er zijn nog wat ideeën die we op 
een later moment zullen presenteren. 
  
Om één en ander te organiseren is er een website gemaakt waar alle belangstellenden gevraagd 
worden zich aan te melden. Dus ook de huidige inwoners van het dorp. Op die manier krijgt de 
organisatie zicht op aantallen deelnemers en de logistiek die daarvoor nodig is. Bovendien kunt u op de 
website een reactie achterlaten om te laten weten dat u voornemens bent om te komen zodat anderen 
dat zien, en u kunt zien wie u mogelijk zult ontmoeten die dag. En er worden tijdens de reünie foto’s 
gemaakt die u na afloop op de website kunt bekijken. Aanmelding en deelname is kosteloos. Dus ga 
naar www.reuniekuinre2023.nl en meldt u aan door het aanmeldformulier in te vullen. 
Via de website en onze facebookpagina kunt u de verdere berichtgeving rondom de dag en het 
programma volgen. Zegt het voort…zegt het voort…zegt het voort!!  
 
 
  

 

 
KU11 
 
Enige weemoed klinkt wel door in de volgende regels van het scheepsjournaal van de KU11. Want na 
maar liefst 33 jaar en 7 maanden namen Jan Mast en Jelte Mulder tijdens het najaarsberaad (oktober 
2022 alweer) afscheid als bestuurders van SKIP. Omdat de KU11 ongeveer 110 jaar oud is leert de 
snelle rekensom dat beide mannen voor bijna een kwart van haar levensduur verantwoordelijk zijn 
geweest voor haar behoud. Meer dan eens behoeden ze de punter letterlijk en figuurlijk van de 
ondergang. Cultuurhistorisch erfgoed van Kuinre is iets om zuinig op te zijn, we hebben er immers niet 
veel van (de punter als sprekend voorbeeld). En dat vraagt altijd om de inzet van enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers. Jan en Jelte zijn daar wat ons betreft sprekende voorbeelden van en daar hebben 
we bij stilgestaan. Ook op deze plek spreken we onze dank nog een keer uit. Beide heren blijven 
gelukkig nog wel als schipper betrokken. 
 

Gerard Meijer, Jurjen Cats en Edwin Wietsma nemen de taken over om de toekomst van de KU11 te 
bewaken. En die toekomst is er natuurlijk. Inmiddels ligt de punter in haar winterstalling en zal er 
onderhoud worden gepleegd. Onder andere door gelden van de Bercoop stichting en de 
Rabosponsorkliks is dat mogelijke gemaakt. 
 

We kijken terug op een goed bezocht vaarseizoen in 2022 waarin we vele tientallen bezoekers aan 
boord mochten verwelkomen. Ook namen we deel aan de open monumentendag en de dag van de 
geschiedenis. En ook komend jaar zal de oude dame als ambassadrice van de roemruchte zeevarende 
geschiedenis van Kuinre haar rol vervullen. Zo rond 1 mei zal ze weer in volle glorie te bewonderen zijn. 

  
 

http://www.reuniekuinre2023.nl/
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V.V. KUINRE 
 
 
 

Hervatting competities 
 
Ondertussen zijn alle teams weer begonnen aan hun competities. Het eerste 
elftal heeft recent nog een uitwedstrijd op het verre Terschelling gespeeld. 
Ondanks dat de oogjes nog op half 7 stonden hebben de oefeningen van 
zaterdagnacht hun vruchten afgeworpen en werd er met 4-1 gewonnen. 
Daarnaast zijn de jeugdelftallen ook voortvarend begonnen aan hun voorjaars 
competitie en neemt onder andere de JO14-1 de koppositie in beslag. Ten slotte 
wordt voor het 2e en het 3e de maand april er een van eer. Deze twee elftallen spelen namelijk twee keer 
tegen elkaar. Zien wij de trouwe schare dan op 16 en 30 april om 10:30 aan de Havendijk? Spektakel 
gegarandeerd. 
 
Oproep voor vrijwilligers  
 
De club is altijd op zoek naar vrijwilligers. Dit kan van alles zijn: kantinedienst, schoonmaak, onderhoud 
of wedstrijdverslagen schrijven. Ben of ken jij iemand die graag de club een handje wil helpen, maar 
weet je nog niet precies wat je wilt doen? Neem dan contact op met Patrick Paulusma. Patrick kan je 
meer vertellen over de mogelijkheden. Hij is te telefonisch te bereiken op 06 37 46 84 72. 
 
Eenmalige bijdrage shirtsponsoring jeugd 
 
V.V. Kuinre heeft plannen om de jeugd in vernieuwde tenues te steken. Omdat normaal gesproken het 
bekostigen van een volledige selectie een prijzige investering is, is het nu ook mogelijk om een 
eenmalige bijdrage te leveren aan de shirtsponsoring. Voor een lager bedrag dan gebruikelijk is het dus 
mogelijk om met uw bedrijfslogo op de shirts te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Patrick Paulusma (06 37 46 84 72).  
 
Lid worden?  
 
Wilt u of uw kind nu ook lid worden van V.V. Kuinre? Dat kan! Door je op te geven via de onderstaande 
contactgegevens. Weet u het nog niet zeker? Dan is in overleg altijd mogelijk om een keer mee te 
trainen met 1 van onze teams.   
 
Website: www.vvkuinre.nl 
Email: vvkuinre@hotmail.com  
 
 

 
Vreemde snoeshanen waken over de Sleep. 

http://www.vvkuinre.nl/
mailto:vvkuinre@hotmail.com
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Volleybalclub Kuinre    
 
                                    
 
 
 
 
 

Afgelopen 30 januari hebben wij weer onze jaarvergadering gehad. 
Hier zijn toen veel verschillende onderwerpen besproken. Zo hebben 
wij ons nieuwe logo aan onze leden mogen presenteren door middel 
van een lekkere cupcake gemaakt door Sandra de Haan. Daarnaast 
hebben wij onze nieuwe tenues voor heren 1 en dames 3 mogen 
presenteren. 
  
Helaas moesten wij ook afscheid nemen van onze secretaris, Bea 
Woudsma. Na vele jaren bij ons in het bestuur te hebben gezeten, 
heeft Bea nu besloten het stokje door te geven aan Alieke Paulusma. 
We willen Bea heel erg bedanken voor haar inzet van de afgelopen 
jaren! 
 
Gelukkig hebben wij ook twee nieuwe bestuursleden erbij gekregen, namelijk Ingrid de Vries en Marissa 
Pit. Welkom! 
 
Inmiddels zijn onze teams alweer over de helft van hun competitie en doen ze allemaal hun best om zo 
hoog mogelijk te eindigen. Lijkt het jou nou ook leuk om een keer te komen kijken of volleybal wat voor 
jou is? Kom dan gerust een keer meetrainen of neem contact op met één van onze bestuursleden. We 
zullen dan kijken welk team het beste bij jou past. Je mag vier keer gratis meetrainen! 
De trainingsavonden zijn als volgt: 

• Niveau 2: maandag van 17:30 tot 18:15  

• Niveau 4: maandag van 17:45 tot 18:45  

• A jeugd: maandag 18:45 tot 19:45  

• Dames 2 & 3: maandag 19:45 tot 21:15  

• Recreanten: woensdag 20:00 tot 21:30  

• Dames 1: donderdag 20:00 tot 21:15  

• Heren: donderdag 21:15 tot 22:15  
 
Wil je graag volleyballen, maar niet vastzitten aan wedstrijden elke week? Misschien is het 
recreantenteam dan iets voor jou! De recreanten trainen elke woensdagavond. Daarnaast gaan ze één 
keer per maand naar Vledder om daar mee te doen aan een toernooi.  
 
Ook hebben wij alvast de datums kunnen vastzetten voor onze jaarlijkse bingo en 
beachvolleybaltoernooi! Wil jij hierbij zijn, zet deze datums dan alvast in je agenda: 

• Bingo:   Zaterdag 22 april 2023 

• Beachvolleybal: Zaterdag 24 juni 2023 
 
 
Bestuur VCK’76  
 
Voorzitter   Gerben Kisjes  
Secretaris   Alieke Paulusma  
Penningmeester  Jürgen Koster  
Ledenadministratie   Yvonne Jonkers  
Algemene bestuursleden Menke Ram, Ingrid de Vries en Marissa Pit   
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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 
 
LO  DE  RUITER  (1919-2008)  IN  HET  VERZET  
Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 28/1 (maart 2020). 
 
Lodewijk Johannes de Ruiter was burgemeester van de gemeenten Kuinre en Blankenham van 1 juli 
1945 tot 10 april 1960, het eerste jaar als waarnemer. 
VU-medewerker dr. G.C. Haringh publiceert online Overzicht van predikanten die Joden hielpen. 
Inmiddels versie VII, 15 augustus 2019. Daarin wordt ook vrij terloops melding gemaakt van Lo de Ruiter 
– en dat maakt nieuwsgierig.  
Onderstaand verhaal is mede gebaseerd op het artikel “We waren geen helden maar schijtbroeken…” 
van Kees van Oosten in de Zwolse Courant (plus kopbladen) van 10 april 1985 en het artikel “De doden 
lopen met mij mee” van Colet van der Ven in Trouw van 2 oktober 1996.  
 
Jeugdjaren 
Lo de Ruiter is geboren in Zwolle op 12 juni 1919. In 1938 slaagt hij voor z’n diploma HBS-A. Vader is 
een echte ARP’er. Moeder, van huis uit hervormd, is om haar man gereformeerd geworden. 
Naar eigen zeggen was Lo als kind een beetje afwijkend, zweverig, met een eigen belevingswereld. Als 
jongen van twaalf schrijft hij een paar verzen en legt die zo neer dat vader ze wel moet vinden. Diens 
reactie: “Hou op met die onzin, maak liever je sommen”. Veel later zullen de dichters Jan Willem 
Schulte-Nordholt en Lucebert zijn beste vrienden worden. “Wat zou ik nog toe kunnen voegen aan wat 
zij geschreven hebben?” 
 
Antifascistisch  
Lo is fel antifascistisch. Dat komt al vroeg tot uiting wanneer een NSB-leraar op school een tirade tegen 
de Joden houdt. “Ik werd ontzettend kwaad. Al heel vroeg heb ik begrepen dat Jezus een Joodse rabbi 
was en niets anders. En dat het Nieuwe Testament onleesbaar is zonder het Oude. Het christendom 
bestaat bij de gratie van Israël. Zonder die wortels waren we er niet. Ik heb in de eerstvolgende les het 
woord gevraagd. Ongehoord. Dat deed je niet. Doodstil was het. Maar ik kan nu eenmaal niet tegen het 
onrecht dat de macht de afhankelijken aandoet.”  
Voor de oorlog hebben twee mensen Lo bijgebracht wat fascisme is en waar het toe leidt. De een is de 
vrijzinnig hervormde predikant G. Horreus de Haas, SDAP-lid. Een man die, toen in 1942 zevenhonderd 
Joden uit Zwolle werden weggevoerd, vooraan de stoet liep. De ander is de gereformeerde dominee 
Willem Reinders uit Sellingen. Daar staat het gemeentehuis van Vlagtwedde, waar Lo op de secretarie 
komt te werken.  
Op een keer in 1939 neemt ds. Reinders Lo mee na het middageten. “We beklommen een kleine heuvel, 
hij had een verrekijker bij zich, we zetten onze fietsen tegen een boom. Hij tuurde met zijn verrekijker de 
horizon af tot hij zei: ‘Ik heb het Lo, kijk ook eens.’ Ik keek en zag prikkeldraad en torens en mannen met 
honden. Wat dat dan was? ‘Een concentratiekamp’. Wie daar dan zaten? ‘Communisten, socialisten, 
Joden’. Hoe hij dat wist? ‘Van een enkeling die ontsnapt is en vervolgens de grens over gevlucht’.  

Noot 1: Waarschijnlijk Kamp Neusustrum, gebouwd 1933, een van de vijftien Emslandlager. De gevangenen werkten tot op 
enkele honderden meters van de Nederlandse grens. Bij vluchtpogingen werd er gericht geschoten. Enkele tientallen 
ontsnappingen zijn gelukt. Maar Nederland stuurde de asielzoekers in de meeste gevallen terug.  
Noot 2: Ds. Reinders is geboren in 1895 te Bedum. Na te zijn opgepakt komt hij zomer 1944 via Winschoten en het 
beruchte Scholtenshuis te Groningen in Kamp Vught, daarna in KZ Sachsenhausen en op 18 februari 1945 in KZ Bergen-
Belsen, waar hij op 5 maart 1945 sterft aan vlektyfus. 

In 1940 komt Lo op de secretarie van de toenmalige gemeente Stad en Ambt Delden. Bij een 
burgemeester die uit het goede hout is gesneden, jhr.mr. L.O.M. van Nispen tot Sevenaer. De 
gemeentesecretaris in Delden is echter een notoire NSB’er. Die wil wel een van zijn dochters aan de 
jonge ambtenaar uithuwelijken. “Het waren verrekt mooie meiden. Maar als pa dan over de Joden 
begon, verging mij voor de dochters alle lust”.  
 
Bezettingsjaren Lo was al afgekeurd voor militaire dienst vanwege scheelheid en een ronde rug. Hij 
wordt in Delden verliefd op bakkersdochter Maria Morsink, een meisje uit de kerk. Haar vader is een felle 
antinazi. Door de burgemeester en dat bakkersgezin komt Lo in aanraking met het verzet. 

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
mailto:info@historischeverenigingijsselham.nl
mailto:linda.polderman@lichtmeijer.nl
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Op een dag in 1942 zegt de burgemeester tegen Lo: “Ik moet Joodse jongens oproepen en daar zit ik 
verschrikkelijk mee in m’n maag. Ze moeten naar Duitsland, en ik weet niet wat er met ze gebeurt”. Lo 
weet het wel. Wanneer hij aan de burgemeester vertelt wat hij in 1939 al heeft gezien, vraagt die hem de 
Joodse mannen te waarschuwen en onder te brengen. Ze hebben allemaal de oorlog overleefd, maar 
dat ligt niet aan mij, zegt Lo. Ze zijn gewoon niet verraden. Hijzelf is regelmatig ondervraagd door de SD 
en op een dag opgepakt. Vastgezeten in Enschede en Arnhem. Vanuit de gevangenis schrijft hij in een 
brief aan zijn vrouw: “Toen de deur achter mij dichtsloeg, schoot me een vers uit de Openbaring van 
Johannes te binnen: ‘Zie ik heb u een geopende deur gegeven’. Het geloof gaf me blijkbaar toch een 
houvast. Na een maand ben ik vrijgelaten.” 
Die tijd is er een van constante spanning, maar naast de verzetsactiviteiten gaat ook het gewone leven 
door. Lo is dan pas 22 en heeft naar eigen zeggen te weinig meegemaakt om bang te kunnen zijn. In het 
bakkershuis was al een schuilplaats gemaakt tussen twee kamers in. Het is eind 1944, Lo en Maria zijn 
inmiddels getrouwd en zij is in verwachting. Dan komt er voor de zoveelste keer een SD’er over de vloer. 
Lo heeft zich samen met een andere jongen in dat hok verborgen. Een van de Duitsers schopt tegen het 
schot en schreeuwt: “Dahinten ist ein Raum”. Lo wordt verschrikkelijk bang. Op ontdekking zou 
onherroepelijk de dood volgen. “Ach wass”, reageert de andere Duitser en ze druipen af. Lo kan daarna 
eenvoudigweg het hok niet meer uitkomen, trilt over zijn hele lichaam. “Dat was de eerste en laatste keer 
dat ik bang was.”  
Lo wordt in Delden commandant van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten, bundeling van 
verzetsgroepen) en lid van de Zuiveringscommissie. Blijkens het interview uit 1985 heeft hij duizenden 
Joden gered; details hierover ontbreken. 
 
Geen helden 
Lo heeft zich er later altijd over verbaasd dat velen na de oorlog verklaarden dat ze niet van al die 
verschrikkingen op de hoogte waren. De Jodenvervolging, de concentratiekampen. Hij kan zich 
indenken dat de gewone mensen met al hun dagelijkse zorgen en problemen niet goed waren 
geïnformeerd. “Maar leidinggevende figuren? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ze hebben zich 
gewoon in slaap laten sussen, anders kan ik die apathie niet verklaren”.   
Of hij zichzelf als een verzetsheld ziet, wordt hem in 1985 gevraagd in de aanloop van de herdenking 
van de Bevrijding. “We waren geen helden, maar schijtbroeken. Wel was er een zekere gedrevenheid. 
Er moet eerst een innerlijk verzet tegen dictatuur zijn, wil je op een zinvolle wijze in het verzet raken.” 
 
Burgemeester van Kuinre en Blankenham 
Na de bevrijding wordt Lo gevraagd voor het burgemeesterschap van Kuinre en Blankenham. Twee 
aparte gemeenten, met een eigen raad, maar een gezamenlijke burgemeester. De Commissaris van de 
Koningin in Overijssel had gezegd: “U begint morgen maar”. Lo komt in Kuinre aan op z’n motor op een 
warme junidag in 1945 – niemand daar weet wie hij is. Hij klimt de trap van het gemeentehuis op en treft 
twee ambtenaren aan. De een slaapt, de ander ligt met zijn voeten op tafel de krant te lezen. Lo zegt: “Ik 
ben De Ruiter en uw burgemeester”. Zesentwintig is hij dan. Het meest treft hem de armoede, vooral in 
Kuinre. In Blankenham zijn de mensen iets beter gesitueerd, is zijn indruk. 
In diezelfde zomer van 1945 meldt Lo zich aan als lid van de SDAP. Het is de tijd van de Doorbraak, een 
beweging direct na de Tweede Wereldoorlog om te komen tot de vorming van één progressieve partij, 
die progressieven met een katholieke, protestantse, sociaaldemocratische of liberale achtergrond moest 
verenigen. Bekende theologen als Buskes en Miskotte treden toe tot SDAP; ook Lo de Ruiter. Een stap 
die niet gewaardeerd werd binnen protestante kringen. Bij Lo komt de dominee langs om hem te 
vermanen. Op een dag ziet die het maandblad Wending op tafel liggen en vraagt aan Lo of hij weet dat 
dominee Banning daaraan meewerkt. En of hij weet dat dominee Banning een Godsloochenaar is. Dat 
doet voor Lo de deur dicht. “Als u wilt kunt u nog thee krijgen, maar ik vertrek op slag uit de 
gereformeerde kerk.” Toen is hij toegetreden tot de hervormde kerk. Het stond hem tegen dat mensen 
precies dachten te weten wat God wel en niet wilde. 
Hij wordt ouderling-kerkvoogd. En krijgt in 1954 het verzoek de hervormde gemeente van Willemsoord te 
begeleiden bij de problemen met hun predikant.  
Als Lo ergens een hekel aan heeft is het aan fundamentalisme. Volgens hem is God niet te vangen in 
een woord, een partij, een kerk, en daarbij is het idee dat God er alleen voor de christenen zou zijn een 
misverstand. “Ik heb bewust gekozen voor het christendom met alle twijfels van dien, maar niet omdat 
het de enige weg zou zijn.” Lo blijft vijftien jaar lang burgemeester van Kuinre en Blankenham.  
Van 1954 tot 1958 is hij tevens fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van 
Overijssel. 
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Lodewijk Johannis de Ruiter, burgemeester van 
de gemeenten Kuinre en Blankenham 1945-
1960. De bovenverdieping van de vroegere 
Waag fungeerde als gezamenlijk gemeentehuis. 
Het fotoalbum bij zijn afscheid op zaterdag 9 
april 1960 is later geschonken aan Bram en Gea 
Lageweg te Kuinre.    
 
Burgemeester in Bergen en latere functies  
In 1960 verruilt Lo de Ruiter Kuinre en 
Blankenham voor het Noord-Hollandse Bergen. 
In dit dorp bestaat een grote gemeenschap van 
kunstenaars.  
Met velen van hen onderhoudt hij contacten, 
onder andere met de dichter Adriaan Roland 
Holst, over wie hij diverse publicaties uitbrengt; hij is voorzitter van de Stichting A. Roland Holst Fonds 
(1966-1990). Lo blijft burgemeester van Bergen tot mei 1971.  
Van 1971 tot 1984 is hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in 
Kennemerland en West-Friesland, gevestigd in Edam.  
Voorts bekleedt hij bestuursfuncties bij de Unie van Waterschappen, bij de Raad voor de Kunst (1974-
1981) en bij de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON, 1984-1988). Ook is hij in Bergen voorzitter van 
de Mytylschool voor kinderen met lichamelijke beperkingen. 
Van zijn hand verschijnen diverse publicaties, o.a. het boekje Onontkoombaar verleden (1989). Ook 
vindt hij nog tijd om regelmatig kerkdiensten te leiden – zelfs in de gereformeerde kerk. “Zo gaat dat in 
het leven…” 

 
Herdenking 4 mei 1991 Bergen. Toespraak door oud-
burgemeester Lodewijk Johannis (Lo) de Ruiter, tevens president 
kerkvoogd,  
vanaf de kansel van de Ruïnekerk. 
Foto: www.beeldbankbergen.nl   
 
Na zijn zeventigste moet Lo wegens problemen met zijn 
gezichtsvermogen alle maatschappelijke functies loslaten. “Ik blijf 
trouw aan twee dingen: mijn vrouw en de kerk. Ik heb nog wel 
zondagse overdenkingen gehouden, maar dat doe ik niet meer. 
Als je, zoals ik, de Schrift niet meer kunt lezen moet je hem ook 
niet prediken. Nee, blind zal ik niet worden. Ik zal altijd nog donker 
en licht kunnen onderscheiden, maar rood en groen zullen 
vervagen tot grijs en vanuit die grijsheid zal de ik de eeuwigheid 
inglijden. En dan maar zien of het donker mij licht genoeg is...” 
 
In januari 1961 mag de oud-burgemeester in Kuinre de nieuwe 
lagere school openen, die zijn naam draagt: Burgemeester de 
Ruiterschool.  
In Volendam is de Dijkgraaf De Ruiterlaan naar hem vernoemd. 

 
Het echtpaar De Ruiter-Morsink heeft drie kinderen gekregen. 
Maria de Ruiter-Morsink overlijdt op 4 december 2000, 89 jaar oud. 
Lodewijk Johannis de Ruiter overlijdt op 18 mei 2008, bijna 89 jaar oud. 
Beiden liggen begraven te Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 

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.beeldbankbergen.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: 
4 en 18 maart,1, 15 en 29 april, 13 mei en 27 mei. 
Goede Vrijdag 7 april, 19.00 uur. Paaszaterdag 20.00 uur.  
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   0527-231539 of 06-37229219 
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 06-23815669    8375 BP  Oldemarkt 
        06-14587457 
 
Kerkdiensten 
 

 5 maart Ds. S. de Jong  10.00 uur 
 12 maart De heer K. de Lange  10.00 uur 
 19 maart Ds. T. Deelstra  10.00 uur 
 26 maart Pastor G. Doorn RUM dienst 10.00 uur 
 
 2 april Ds. W.J. Menkveld Palmzondag 10.00 uur 
 6 april De heer J. Smit Witte Donderdag/HA 10.00 uur 
 7 april Pastor G. Doorn Goede Vrijdag 10.00 uur 
 8 april Pastor G. Doorn Stille Zaterdag 10.00 uur 
 9 april De heer Sj. Bakker Pasen 10.00 uur 
 16 april Ds. K. de Graaf  10.00 uur 
 23 april Mevr. J.K. Lalkens-Hemeltjen  10.00 uur 
 30 april Ds. E.H. Jans  10.00 uur 
 
 4 mei  Dodenherdenking 18.45 uur 
 7 mei De heer H.A. Kramer  10.00 uur 
 14 mei Ds. M. Jongsma-Visserman  10.00 uur 
 21 mei Ds. A.P. Oosting  10.00 uur 
 28 mei Pastor G. Doorn Pinksteren 10.00 uur 
 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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Veertigdagentijd 
Dit jaar wordt er door onze vrijwilligers geen eigen kalender gemaakt voor de veertigdagentijd.  
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar 
Pasen. 
Het thema ‘Uit liefde voor jou – ontvangen en delen’.  We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn 
opdracht op steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde 
voor ons, maar ook bij de opdracht op te delen van wat we zelf ontvangen hebben. 
In de vastentips bij elke week wordt je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als om 
bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen. 
De kalender is uitgedeeld op zondag 19 februari. 
 
Stille Week en Pasen 
De vieringen in de Stille Week beginnen om 19.30 uur. Op Witte Donderdag gedenken we Jezus’ laatste 
Pesachmaal, dat Hij vierde met zijn vrienden vlak voor zijn lijden en sterven. Op Goede Vrijdag denken 
we aan Jezus’ lijden en sterven. We lezen het lijdensverhaal. Op Stille Zaterdag zien we in het donker uit 
naar het doorbreken van het licht, de opstanding van Christus. De brandende paaskaars verwijst ons 
naar de kracht van Gods liefde, het licht van Paasmorgen. 
 
4 mei dodenherdenking 
Op 4 mei is er jaarlijks een korte bijeenkomst voorafgaand aan de stille tocht naar de begraafplaats. Hoe 
de invulling dit jaar is, is op moment van schrijven nog niet bekend. 
 
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. 
 
 
Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden 
en tienduizenden gewonden. Een gebed voor allen die getroffen zijn. 
 
Schepper en Onderhouder van ons leven, 
 
Als de aarde schudt op haar grondvesten, 
bent U onze toevlucht en kracht. 
Wij bidden voor allen die getroffen zijn 
door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
 
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 
troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 
 
Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 
medische, psychische en geestelijke zorg. 
Mogen haat en verdeeldheid in de regio 
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 
 
In de naam van onze Redder, Jezus Christus, Amen. 
 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende 
aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. 
 
Onze noodkreet aan jou is: doe mee! 
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Advertentie W. Schaart?  
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KDG 
 

 

In de vorige editie van ons Kuunderskwartiertje hebben wij u verteld over de perikelen rondom onze 

supermarkt. Ook hebben wij u kennis laten maken met diegene die hierbij betrokken zijn, en de keuze 

voor de ondernemers die de winkel weer nieuw leven in gaan blazen. We willen u in een kort stukje toch 

even meenemen met hetgeen ons bezig heeft gehouden de afgelopen maanden. Het gaat allemaal iets 

meer tijd kosten dan we hadden gehoopt. Dat komt omdat we nogal een aantal hobbels hebben moeten 

wegnemen. Wij zullen u niet vermoeien wat voor hobbels. Neemt niet weg dat we gaandeweg steeds 

positiever worden dat de dingen die er nu nog in de weg liggen weggenomen kunnen worden. Er zijn 

nog een aantal onzekerheden die we de komende weken gaan oplossen. 

De heren Gerard Veenstra en Jan Obe Obma zijn achter de schermen heel druk met het regelen van het 

personeel, de leveranciers en alles wat er nog meer bij komt kijken. Neemt u van ons aan, al is het soms 

misschien voor uw gevoel stil rondom de winkel, achter de schermen wordt er keihard gewerkt om alles 

voor elkaar te maken. 

Het lukt nog niet om in de maand maart de winkel weer te openen. We streven ernaar om u in april/mei 

weer te kunnen verwelkomen in de nieuwe winkel. 

 

Uiteraard vertrouwen wij erop dat zodra we weer opengaan u ons niet in de steek laat, en ons gaat 

helpen de supermarkt in stand te houden. Want willen we met zijn allen de supermarkt terug dan wordt 

er van u allen ook een inzet gevraagd. Wij hopen dan ook op u te mogen rekenen. In wat voor vorm dan 

ook.  

Alleen op deze manier kunnen we onze supermarkt voor de toekomst garanderen. 

Vorige keer was de melding dat onze supermarkt weer open moest. 

We kunnen u nu melden: onze supermarkt GAAT weer open!! 

Namens KDG en Plaatselijk Belang 
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Puzzel    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De woorden kunnen van links naar rechts, onder naar  
boven en schuin gevonden worden. Er blijft één woord over. 
Inleveren kan per mail: kuunderskwartiertje@hotmail.nl of bij Astrid Versluis, Vijverpark 30 voor  
15 mei 2023. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van 10 euro verloot. 
 
De oplossing van de vorige puzzel is: Hettie 
De winnaar van de vorige puzzel is: Ingrid Koopmans 
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