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‘t KONTAKT 
 juni 2019, 33e jaargang nr. 10 

Redactieadres:  

De Tuinen 20, 8471 XP Wolvega, telefoon 688380   >>    E-mail: kontakt@ter-idzard.nl 

 

 Inleverdatum volgend nummer  8 september 2019 

 Verschijningsdatum 24 september 2019 

Deze maand 

 Juni is de zomermaand. Naar onze tuin kijkende, bloeit het  uitbundig, 

de rozen zijn prachtig dit jaar, de jasmijn, de vlier staat volop in bloei. 

Grote felrode aardbeien, al druk doende geweest met aardbeien plukken 

en verwerken. De regen van de afgelopen dagen heeft de natuur goed 

gedaan. Het ziet er frisgroen uit. Een groene omgeving werkt positief op 

de gezondheid van de mensen, vitamine groen. Groen nodigt uit tot 

activiteiten, wandelen, fietsen, bezig zijn in de (moes) tuin, dit 

vermindert stress en uit onderzoek blijkt dat een bezoek aan of het 

kijken naar de natuur negatieve emoties vermindert en dat positieve 

emoties en energie toenemen. In dit nummer schrijft Philip Zeinstra 

over de grote verscheidenheid aan vegetatie aan de Idzardaweg. Dit is 

tevens zijn laatste gastschrijversbijdrage, hij stopt ermee na meerdere 

jaren. Philip bedankt voor je interessante schrijven over de natuur.  

Lijkt het u leuk om 1x per jaar gastschrijver te zijn voor `t Kontakt. 

graag,meld u aan! 

We kregen als redactie15 juni het droevige bericht van Janneke Florijn 

dat haar  man Gert Florijn na een periode van 2 jaar ziekzijn was 

overleden. Janneke heeft tot een paar maanden geleden het redigeerwerk 

nog kunnen doen. We wensen haar en familie veel sterkte toe met dit 

grote verlies. 

We doen verslag van de zeer geslaagde, gezellige dorpsfeesten, een 

afwisselend programma met voor alle inwoners wat wils. Ook dit jaar 

een kleuren foto-impressie!  Wij als redactie wensen u een fijne zonnige zomer toe!  

Eind september komen wij weer met een nieuw Kontakt! 

          Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 
03.09.2019 Start Koersbalseizoen 13.30 uur 

 Biljarten dinsdagmiddaggroep 13.30uur 

06.09.2019 Rondleiding Oevertuin De Blesse (damesactiviteit) 15.00 uur 

17.09.2019 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

24.09.2019 Start Schut- en Klaverjassen 20.00 uur 

27.09.2019 Advendokaarten/tachtigen 20.00 uur 

01.10.2019 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

03.10.2019 Damesactiviteit  Schilderen op hout 19.00 uur 

29.10.2019 Drie Dorpenkoor gezellig avondje zingen 20.00 uur 

18.11.2019 Damesactiviteit Tijd volgt 

   
 

 
 

 
Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
Seizoen 2019-2020: 

Inleverdata kopij  Verschijningsdata     

  8 september       24 september 

  6 oktober      22 oktober 

  3 november      19 november 

  1 december      17 december 

  5 januari      21 januari 

  9 februari      25 februari 

  8 maart      24 maart 

  5 april      21 april 

  3 mei       19 mei 

  7 juni        1 juli 
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Plaatselijk Belang Oud Papier 
 
Hierbij het vrijwilligersschema voor het ophalen van het oud 
papier. 
Bij verhindering graag onderling proberen te ruilen en 
doorgeven aan: 

         Koos Wagenaar: 06 -10842224 / j.c.wagenaar@planet.nl 
 
Aandachtspunten:  -     Eerste vracht papier van De Tuinen, Heerenveenseweg en Heirweg  

bij container Koopstra brengen   
- Woco rondweg Wolvega niet vergeten! 
- Oldelamer haalt het oud papier aan de Kooiweg op tot en met Wilco 

de Jong. 
 
Voor elke oud papieractie geldt: verzamelen bij de container i.v.m. de routeverdeling.  

Graag niet weggaan voordat iedereen er is, i.v.m. routeverdeling. 

Graag met elkaar zorgen dat het dekkleed op de container komt. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking, Bestuur PB  
 

Maandag  

15 juli 2019 

 

18.30 uur 

Paul Schokker Cory Hiemstra 

Jan Hoekstra 

Marten Hoeksma 

Bram van Schagen 

Meinte Boersma 

Jan Bruinsma 

Mathijs de Vries  

Maandag 

26 augustus 2019 

     

  18.30 uur 

Jelle Piek Hilbrand Diever 

Roy Spoel 

 

Roy Robben  

Hessel Spoel 

Robin Dijkstra 

Rene Zwartjes 

Mark de Vries 

Zaterdag 

28 September 2019 

 

   9.00 uur 

Jan Bruinsma  Jan Willem Strampel 

Erik van der Zee 

Inne Yntema 

Hendrik vd Goot 

Wieger Piek 

Pieter Sierdsma 

Tjitse Anne Postma  
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=========================================== 

  ====================================== 

Oproep Dorpsarchief 
 
Het Dorpsarchief ‘Idzawolde’ bestaat al sinds 1999. Dit Dorpsarchief wil de historie van onze 

drie dorpen conserveren. Wij zijn op zoek naar foto`s, documenten, brieven, aktes, geboorte-/ 

trouw-/rouwkaarten, ledenlijsten, enz.  

Denk hierbij ook aan verenigingsadministraties. 

 

Deze documenten zijn van harte welkom en wij zullen ze bewaren, bestuderen en toegankelijk 

maken voor geïnteresseerden. 

  

 Koosje Hornstra 0561-769003    Tjis Diever 0561-688494 

 Jan Punter  0561-688533  Joop Sanders 0561-688401 

 Of digitaal te sturen per email naar archief@ter-idzard.nl  
 
Gooi  niets weg, denk eerst aan het Dorpsarchief ‘Idzawolde 

 
 
Sneupersweekend 14 en 15 september a.s. 
 
In het kader van Tsjerkepaad en Open Monumenten Weekend stelt het dorpsarchief Idzawolde 

ook dit jaar weer zijn archieven open op 14 en 15 september voor eenieder die op zoek is naar 

feiten uit het verleden van de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. 
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In de kerk zullen tafels en stoelen staan, zodat u op uw gemak het vele archiefmateriaal kan 

doornemen. Vele oude foto's in speciaal samengestelde fotoboeken en krantenknipselboeken 

liggen ter inzage.   

Verder kunnen wij u een aantal familie-stambomen laten zien van dorpsbewoners. 

 
Uiteraard zijn de commissieleden dan ook zelf aanwezig om u bij uw zoektocht bij te staan. 

Mocht u zelf nog materiaal, zoals foto's, verenigingsverslagen, krantenknipsels, trouw- en 

rouwkaarten, enz. hebben, dan ontvangt men die graag of wordt er een kopie van gemaakt. 

 
Waar:  Bonifatius kerk, Idzardaweg 61, Ter Idzard 

Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. 

Tijdstip:  13:30 tot 17:00 uur 

  

Kijk ook eens op www.ter-idzard.nl 

Of neem contact op met archief@ter-idzard.nl 

 

Vrouwenactiviteiten 

 
 Rondleiding Oevertuin in De Blesse 
Wanneer:  vrijdagmiddag 6 september a.s. 

             Waar:  Steenwijkerweg 21 te De Blesse 

            Aanvang: 15.00 uur 

  Kosten:     € 5,-- per persoon (inclusief koffie/thee) 

De Oevertuin is een prachtige tuin van 7000 m2 met waterpartijen, 

vogels, en een variatie aan veel verschillende planten en bloemen. 

De tuin bestaat uit een natuurlijk gedeelte wat overloopt naar een 

gecultiveerd gedeelte. 

Graag opgave vòòr 1 september 2019 bij Annet Bethlehem. 

Telefoon 06-48952426 of via de app groep 
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Workshop Schilderen op Hout  o.l.v. Wemmie Dekker 

Wanneer: donderdag 3 oktober 2019 

Waar:  dorpshuis “De Bult”,  Ter Idzard 

Aanvang: 19.00 uur 

Kosten: € 25,-- per persoon, exclusief koffie/thee en zaalhuur.  

Graag opgeven vòòr 19 september 2019 bij Marijke de Kan  

Telefoon 688376/06 49768453, via de app groep of email: marijkedekan@gmail.com 

Er kan gekozen worden uit de navolgende 13 afbeeldingen: 
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Bandleden gezocht 
Al enige tijd zijn wij bezig om te kijken of 
we onze kerkelijke gemeente Ter Holten 

kunnen verrijken met een eigen band. 

Hoe leuk zou het zijn om met onze eigen 
mensen uit de gemeente een band te kunnen 

vormen die één keer in de maand wat 
liederen ten gehore brengt tijdens een 

reguliere kerkdienst. 
 

Om een band te kunnen vormen hebben we daar natuurlijk 
muzikanten voor nodig. Daar hebben we jullie hulp bij nodig! 

 

Ben jij of ken jij, een gitarist, dan zoeken wij jou! 

Ben jij of ken jij een toetsenist, dan zoeken wij jou! 
 

Er zal iedere week op een nader te bepalen dag/tijdstip met de 
andere bandleden gerepeteerd worden. 

 

Voor opgave/verdere informatie: mandy_2bforever@hotmail.com  

 

Een muzikale groet van, 

 

Amanda Hoekstra. 
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         Te  Gast  

PhiliP Zeinstra 
 

Ruim 100 plantensoorten in de bermen van een rondwandeling 

In Nederland acteert een instantie, die gegevens van planten ontvangt en verwerkt.  

De informatie  is afkomstig van een groot aantal vrijwilligers, die onze landschappen 

inventariseren op planten. De even genoemde instantie heet Floron. De inventarisatiegegevens 

worden gebruikt om een beeld te vormen van de verspreiding en of er sprake is van een toe- 

of afnemende tendens. In de Stellingwerven is het zogeheten Groene Groepje actief.  

De deelnemers maken een inventaris van natuurgebieden of van andere landschapselementen 

zoals bermen en kerkhoven. Vervolgens wordt de informatie opgestuurd naar Floron.  

Meestal ga ik samen met het Groene Groepje op pad, maar deze keer ging ik alleen, want de 

gegevens, die ik ging verzamelen, waren nu bestemd voor een verhaaltje in de dorpskrant.  

Op 24 mei ging ik een rondwandeling maken, tijdens welke ik een lijst van planten maakte. 

De start begon aan het Scheenebospad en wel daar, waar zich een houtwal bevindt, die 

parallel loopt aan een diepe greppel, die op dat moment droog stond. Zowel de houtwal als de 

greppel, lopen tot aan de Hoofdweg bij Oldeholtpade. De samenstelling van de bomen was 

onlangs veranderd: de essen eruit vanwege de essensterfte en 

andere houtige gewassen er in zoals zomereik. Uiteraard was de 

grond  flink doorwoeld en waren er kale plaatsen ontstaan.  

Dat was een hele groep planten wel naar de zin en dan heb ik het 

over de zogenaamde pioniersplanten.  Deze plantengroep heeft 

de ruimte gekregen in de houtwal, gerekend van het 

Scheenebospad tot aan de Hoofdweg en dat is dus een heel 

oppervlak.  Een van de pionierssoorten is, denk ik, bij een ieder 

wel bekend, namelijk de melganzevoet. Overal, waar de grond in 

beweging is geweest, kun je deze ganzenvoet verwachten. Neem bijvoorbeeld de modder, die 

ligt op het plastic, dat de kuil afdekt. Daar staan melganzevoeten soms schouder aan 

schouder. Een tweede soort, die er als haantje de voorste bij is, is de zandraket. 

 Ik trof er slechts enkele van, maar het aantal zal in de komende jaren wel toenemen.  
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Ik herinner mij een serie kale plekken in een berm, zo ontstaan, doordat het slootmateriaal 

werd meegenomen, maar wel wat ruim, zodat ook de onderliggende vegetatiemat werd 

opgepakt en afgevoerd.  

Zo’n kale plek was natuurlijk voor de zandraket een ideale standplaats. Ook daar stonden 

zandraketjes massaal en dicht bijeen.  

Maar nu weer terug naar de expeditie van 24mei. Ik ga het lijstje met liefhebbers van open, 

omwoelde grond nog wat uitbreiden. Het zijn herderstasje, vogelmuur, gewone hennepnetel 

en gewone melkdistel.  

 Vervolgens ben ik in de diepe en tevens droge greppel gesprongen. Het viel meteen op, dat er 

verschil was tussen de vegetatie onderin en bovenaan. Zo had je bovenaan soorten, die een 

min of meer droge standplaats vereisten, iets zuur en wat schraal. Zo 

stond daar schapenzuring, fijn schapengras, gewone veldbies, gewoon 

biggenkruid en vroegeling. Onderin de greppel was de vegetatie geheel 

anders van samenstelling. Massaal kwam daar veenwortel voor en dan 

in gezelschap van riet, grote wederik en ruw beemdgras. Ook de 

pinksterbloem was aanwezig, samen met kruipende boterbloem, 

mannagras en hondsdraf. Uiteindelijk zijn al deze planten gesteld op 

een voedselrijk en nat bodemtype. 

Aangekomen bij de Hoofdweg rechtsaf en dan al gauw andermaal rechtsaf terug naar Ter 

Idzard. Het is misschien wel aardig nog een lijstje van interessante en 

of mooie soorten te presenteren. De meest bijzondere was wel bitter 

barbarakruid, een plant van pakweg een halve meter hoog. In de 

bovenste helft verschijnen langwerpige, gele trossen. Deze soort 

komt oorspronkelijk uit Midden-Europa, maar heeft zich in ons land 

weten te vestigen. Op veel plaatsen is de plant wel te vinden, maar 

algemeen is hij niet. Het is de eerste keer, dat ik bitter barbarakruid 

onder ogen krijg. De volgende is grote vossenstaart, een gras, dat 

zo’n anderhalve meter groot kan worden. Dan kamperfoelie, een 

van onze lianen, ruikt heerlijk in de bloeiperiode.  In reukgras zit 

cumarine, dat hooi zo’n lekkere geur geeft. De ratelpopulier, 

waarvan de kroon ruist, als de wind er doorheen gaat.  

De gele lis, ook wel de parel van het rietland genoemd en als laatste look-zonder-look, die 

ruikt naar ui, maar niet een ui is.  Gastschrijver septembernummer: Bennie Mulder 
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Tekenbeet en de ziekte van Lyme 
Deze keer niet in het Stellingwerfs maar in het Nederlands 

zodat ieder het kan lezen. 

Vorig jaar in juni had ik een teek in de lies, die haal je er 

gewoon weg, maar de kop bleef zitten, och die komt er ook wel weer uit. 

Ik vertelde dat ook aan Rimmy, die schreef de datum op de kalender, omdat later kan blijken 

dat die teek besmet is geweest met de Borelia bacterie. Die bacterie richt heel veel schade aan 

in je lichaam. 

Het vervelende is, dat niet bij ieder die besmet is geraakt, een kring ontstaat. In veel gevallen 

komt er geen kring en ben je wel besmet. 

Die bacterie gaat door je hele lichaam heen en tast van alles aan, voor al gewrichten. Ook je 

conditie gaat snel achteruit. 

Zo zijn er verschillende klachten die niet direct wijzen op de besmetting, maar meer lijken op 

reuma. Als je bij de huisarts komt dan worden bloedmonsters genomen. Daaruit blijkt vaak 

dat het heel veel niet is, maar dat er wel allemaal ontstekingen zijn. 

Dan komt het helaas veel voor dat de huisarts niet inspeelt op het testen op de besmetting van 
de Borelia bacterie.  [De ziekte van Lyme]. Jammer want er zijn steeds meer teken besmet en 
die teken zitten overal in het gras of in struiken. Dus ga in de tuin aan het werk met lange 
broek en laarzen. 

Ook honden lopen vaak teken op. Die kunnen bij het aanhalen van de hond ook over lopen 
naar jou. 

Ik weet uit een slechte ervaring dat je heel goed moet controleren op 
teken op je lichaam. 

Als je één ontdekt zo snel mogelijk verwijderen met hulpmiddeltje de 
teken tang.  

Als jet het niet vertrouwt ga dan naar de huisarts!  

Mensen die vaak in de natuur zijn, kunnen tegenwoordig als voorzorg 
twee antibiotica nemen na een tekenbeet. 

De medische wereld loopt in Nederland nog achter, maar is druk bezig om in te halen.  

Na een antibioticakuur blijven er klachten over. Ook blijft er in je bloed altijd een zogenaamd 
litteken over die altijd blijft. 

Let dus heel goed op en ook kinderen goed controleren!    
          Frank Scheenstra 
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 Help het Dorpsarchief 
Met de zomerfeesten in het vooruitzicht, op het moment dat ik dit schrijf, vond ik in het 

archief een foto met een klein stukje tekst uit de Stellingwerf van 2006. Toen ik zelf nog 

correspondente was van deze krant maakt ik een verslag van al die dagen met alle namen van 

deelnemers die wat wonnen, inclusief het laatste onderdeel: de stoelendans. Dit moest altijd al 

op zondagavond ingeleverd worden. Uren werk was dat. Ook die verslagen zitten in de 

knipselboeken bij het archief vanaf 1978. Tot op de dag van vandaag kijk ik nog de kranten 

na voor berichten over onze drie dorpen. 

Namens het archief: Koosje Hornstra 
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Fotowedstrijd: 

Na de oproep in het vorige Kontakt om nieuwe foto’s van onze dorpskernen in te sturen, 

hebben we een paar reacties ontvangen. Graag ontvangen we er meer. 

We nodigen je uit om een foto te maken van een karakteristiek deel van je dorp. Deel die met 

ons via foto@ter-idzard.nl. De mooiste c.q. leukste zullen we plaatsen op de home-pagina. De 

makers ervan zullen een attentie ontvangen.  

 

Nieuws:  

Hieronder een selectie uit de  nieuwsartikelen die in de afgelopen periode op de website zijn 

geplaatst. Omdat door een fout van het webteam in het vorige contact de gegevens van 

februari/maart nogmaals zijn geplaatst, hieronder ook die van maart/april. 

Dodenherdenking Nijeholtwolde 05-05-2019 10 foto’s  

Winnaars koersbal Ter Idzard e.o. 22-05-019 2 foto’s  

Oproep fotowedstrijd 25-05-2019 1 foto  

 

Deze en andere  items kun je bekijken op de website. 

Nieuws delen met de website?   

Neem dan contact op met onze nieuwsredactie via nieuws@ter-idzard.nl 

Wil je reageren op een nieuwsitem? Dat kan. Onder elk nieuwsitem is er ruimte voor reacties. 
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Puzzel 
Beste Puzzelaars,  

De laatste puzzel van de maand mei was niet moeilijk. 

Wie meer  dan 115  punten had in het eindklassement werd uitgenodigd om met de 

puzzelfinale mee te doen.  

Dit waren; 

Alie Dedden   120 punten 

Karolien Hof  120 

Koosje Hornstra 120 

Hinke Meyer  120 

Monique Noordman 120 

 

Jan Punter  120 

Sjoukje Jongstra 119 

 Gé Spin   119 

Riek Hogeling  118 

Anneke v.d. Akker 117 
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Zij streden op woensdag 12 juni in het Dorpshuis om het kampioenschap. Alie, Karolien  en 

Monique waren helaas  afwezig.  Het was doodstil in de voorzaal, alleen het krassen van de 

potloden was te horen. Iedereen zat apart aan een tafel want afkijken mag niet. Ook mag er 

geen woordenboek of telefoon gebruikt worden. 

Ze moesten 3 

puzzels oplossen; 

een spelraadsel, 

een kruiswoord-

filippine en een 

lettergreepquiz. 

De winnaar is dit 

jaar Koosje 

Hornstra 

geworden. Zij had 

55 minuten nodig 

om alle puzzels 

foutloos op te 

lossen. Ze kreeg  

een boeket  bloemen  en elke deelnemer kreeg een potlood en een puzzeltje om de zomer door 

te komen. Nogmaals van harte proficiat. 

Het was een gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar. 

Deze keer de 3 puzzels die de finalisten moesten oplossen.  U kunt ze niet insturen, de 

oplossingen staan verderop in `t Kontakt. 

Iedereen hartelijk bedankt voor het meespelen en het opsturen van de puzzels. 

In september beginnen we weer met frisse moed. 

Een goede zomer toegewenst en veel puzzelplezier. 

 Sientje Hogeling 

Oplossing Mei; 

Bleken – wereld – hoewel – dahlia – kotter – ornaat – oceaan – cabine – kattig – gitaar – 

praats – nudist – singel – vlegel – sleper - roerei 
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Karkeproat 
Karkeproat  over een wonder. 

Een week vakantie doorgebracht op Malta. Een klein eiland in de Middellandse zee. Sinds een 

paar jaar lid van de Europese gemeenschap; je kunt er met euro’s betalen. Men is er volop aan 

het bouwen, vaak met Europees gemeenschapsgeld, zoals op borden bij de diverse 

bouwwerken  te lezen valt. Er is een uitgebreid  ov-systeem met bussen die regelmatig alle 

plekken aandoen . Ze rijden er aan de linkerkant van de weg, een Britse erfenis. Zo kon ik 

veel van dat eiland verkennen waar zoveel verschillende culturen hun sporen hebben 

nagelaten. Romeinen, Ottomanen, Fransen, Britten en natuurlijk de Maltezer Ridders die 

jarenlang over het eiland heersten. Hun wapenschild, de achthoekige ster, siert de zak met de 

eerste nieuwe aardappelen die we jaarlijks kunnen kopen : de zogenaamde malta’s. 

Hoewel ik niet van plan was veel kerken te bezoeken heb ik toch een uitzondering moeten 

maken voor de kerk van Mosta , een stadje midden op het eiland. Doordat er maar weinig 

hoofdwegen zijn, die ook nog vaak dichtslibben met de vele auto’s en bussen, kom je vaak 

door dezelfde plaatsen. In Mosta was een knooppunt van busverbindingen vlakbij de kerk in 

het centrum. Het verhaal gaat dat de kerk voor de gelovigen aldaar, te klein was geworden. 

Men besloot op dezelfde plek een nieuwe kerk te 

bouwen, om de oude kerk heen want men wilde 

niet naar de buitenwijken. Het moest dus een grote 

kerk worden en men heeft toen gekozen voor een 

gebouw met een grote koepel die licht zou 

doorlaten. Het zou een kleine kopie worden van 

beroemde koepelkerken elders. Veel werk werd 

met eigen mensen gedaan: op zondagen en 

feestdagen werd er door het halve stadje aan 

meegewerkt. Dit “zondagswerk” mocht dus, deze keer,  wél  omdat het hier een bijzonder 

project was. Van 1833-1865 is eraan gewerkt.  

Toen de koepel klaar was, is de oude kerk in één week eruit gehaald, wederom met veel 

vrijwilligers. Het is nu een prachtig gebouw en het hart van de stad.  

In de tweede wereldoorlog is Malta veelvuldig gebombardeerd door Italianen en Duitsers die 

de haven wilden blokkeren, omdat van daar Britse onderzeeërs de Duitse troepenaanvoer naar 
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Noord Afrika hinderden en zelfs bijna onmogelijk maakten. Even was er het plan om Malta 

met Duitse parachutisten te veroveren. Maar toen begon de inval in Rusland en had Hitler een  

andere prioriteit. 

Veel bommenwerpers werden toen naar Rusland gedirigeerd. 

Toch is er veel schade opgetreden aan burgerdoelen, want er 

werd vaak lukraak gebombardeerd. Zo ook die mooie kerk in 

Mosta. Tijdens een viering klonk het luchtalarm. De 

driehonderd kerkgangers konden zo snel niet allemaal in de te 

kleine schuilkelder en drie bommen troffen de kerk. Twee 

ketsten af op de koepel en één ging er dwars doorheen en 

belandde tussen de banken. Als door een wonder gingen deze bommen niet af! Ze ontploften 

dus niet en zo zijn honderden levens gespaard. De schuilkelder en een replica van de bom zijn 

heden te bezichtigen. Het verhaal  is prachtig om te horen: In Mosta hadden ze al het gevoel 

dat deze kerk iets bijzonders was. Omdat zo velen eraan meegebouwd hadden moest “Onze 

Lieve Heer “ daar wel zijn zegen aan geven, zo vond men. Het wonder met de niet-

ontploffende bommen was daar de bevestiging van. Wie ben ik om zoiets te relativeren? Mooi 

zo laten dus. 

Met de kennis van nu weten we dat in de Duitse munitie-fabrieken veel dwangarbeiders te 

werk gesteld waren. Zij saboteerden wel eens de granaten, torpedo’s en bommen die ze 

moesten maken. Als ze betrapt werden kostte dat hun leven . Wellicht is er op een bepaalde 

dag de mogelijkheid geweest ongezien te saboteren en kan dat verklaren waarom er in een 

serie van tenminste drie zoveel blindgangers zaten. Ons past dankbaarheid voor de talloze 

onbekende dwangarbeiders die de moed hadden zo het oorlogstuig onschadelijk te maken, 

met gevaar voor eigen leven. Zelf zullen ze het misschien nooit meer gehoord hebben als ze 

het al overleefd hebben. Verzet en dapperheid gaat niet altijd over grote en bekende zaken. 

Ieder mens heeft de mogelijkheid iets goeds te doen! 

Voor het geval u denkt dat deze Protestantse dominee een Katholiek  wonder  zou willen 

relativeren: Ik geloof wel in wonderen; een samenloop van omstandigheden die ten goede 

gebruikt kan worden !   Zoals het feit dat juist die serie gesaboteerde bommen op die dag en 

die tijd door dat vliegtuig daar werd afgeworpen. Ik zou natuurlijk graag zien dat er vaker 

wonderen gebeuren ook in onze dagen. Tegelijkertijd denk ik dat we het soms gewoon niet 

herkennen dat gevaar is afgewend. Daarom blijven we bidden: Behoed en bewaar ons lieve 

God en schenk ons leven ! 
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“Het winnende lot” 

Door dorpsgenoten, oud of jong, wordt 
gezamenlijk een vervolgverhaal, feuilleton, 
geschreven. Een ieder die het leuk lijkt om ook 
een stukje te schrijven, kan zich aanmelden bij: 
suzesanders96@gmail.com . Zij zal dan op 
binnenkomst van aanmelding een ieder die aan de 
beurt is, persoonlijk een mail sturen om voor de 
maand erop een stukje te schrijven.  
Dus graag per mail aanmelden. Voor meer info: 
0561-688401 

Vervolgverhaal deel 5 

 
Wat eraan vooraf ging. 
 
Nadat ik een lot had gewonnen in een loterij en daarmee een busreis is er wel het een en 
ander gebeurd. 
Na een niet zo’n fijne hotelovernachting de bus in en op reis. 
Op de snelweg stopte er plotseling een auto voor ons en iedereen dook op de grond.  Ze 
hebben dus deze bus bewust laten stoppen want ze wilden naar binnen. 
Mijn medepassagier waar ze het op gemunt hadden Fadoua nemen ze mee en ik die haar 
beschermde ook. 
We staan buiten de bus en worden onderschot gehouden en dan....... dat kunt u nu in het 
volgende deel lezen. 
 
Fadoua wordt meegesleurd door twee mannen. Ze is gestopt met huilen maar scheldt en bijt 

van haar af. Daardoor weet ze te ontkomen aan de greep van de twee en rent naar de gewonde 

man op straat. Ze laat zich er bovenop vallen en roept zijn naam. Hij is bij kennis en geeft 

Fadoua snel nog iets waarvan ik niet kan zien wat het is. De mannen trekken haar weer 

overeind en sleuren haar naar de BMW. Helaas duwen ze mij daar ook in. Er klinkt achter ons 

nog een schot en we horen de andere buspassagiers gillen. Vermoedelijk is de gewonde man 

doodgeschoten. De politie auto’s komen via de verkeerde kant, uit de richting Maastricht, van 

de snelweg aanrijden waardoor onze ontvoerders er gemakkelijk vandoor kunnen gaan in 

tegenovergestelde richting.  

 

Na een klein stukje van de A2 zie ik dat ze de afslag 50 Ulestraten nemen. Daarna gaan ze 

eerst rechts en kort daarna links. We komen door een dorpje waarvan ik een klein stukje naam 

zie Hussenb….. en rijden een bosweg in.  Er komt een scherpe bocht naar rechts, gevolgd 

door een nog veel scherpere bocht naar links. De maximum snelheid is hier beperkt tot 40km 
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per uur volgens de gevarendriehoek naast de weg. We rijden volgens mij heel veel harder. Al 

heen en weer zwiepend kijken Fadoua en ik elkaar doodsbang aan.  

Plotseling wordt er vlak voor de scherpe bocht naar links op de rem getrapt. Bij de ingang 

naar wat een bospad lijkt staat een andere auto. We worden uit de BMW gehaald en de twee 

mannen die nog bij ons zijn slepen ons naar die andere  auto. Dit is een bestelbusje, het merk 

is mij ontgaan, ze lijken zo veel op elkaar. We worden achterin gezet, er zijn geen stoelen, er 

ligt alleen een vieze matras in. We zitten vanaf dat moment in het donker en weten niet wat 

ons te wachten staat.  

 

Dan kom je al snel op het punt waar je liever niet aan wilt denken, overleef ik het wel?  

Wat voor leven heb ik eigenlijk gehad, een leuke basisschool, fantastische ouders ondanks 

mijn soms lastige puberteit met diverse gevaarlijke experimenten. Zo ben ik eens 

stomdronken op mijn brommertje gaan zitten en met het hele ding in het water gereden. 

Gelukkig is dat goed afgelopen. Ook XTC met “vrienden” aan het uitproberen geweest, daar 

ben ik ook goed vanaf gekomen. Na de middelbare school heb ik een fijne baan in een 

laboratorium gekregen. Een lange relatie gehad met Frans, hij bleek echter na een aantal leuke 

jaren een gokverslaving te hebben, waardoor ik weer opnieuw moest beginnen met een deel 

van zijn schuld op mijn rekening. En nu ben ik heel wat jaren gelukkig met mijn vriend Koos.  

 

Bliep, bliep, mijn telefoon gaat: een sms’je “welkom in België” zegt het ding. Nu wordt het 

nog moeilijker voor de politie om ons op tijd te bevrijden. Fadoua begint mij te vertellen 

waarom ze denkt dat we ontvoerd zijn. Omdat ze haar broer en neven gezien heeft, denkt ze 

aan de uithuwelijking waar ze zelf totaal geen zin in had. Ze heeft er ook lang niet aan 

gedacht, omdat ze haar eigen leven aan het opbouwen was. Ze woonde samen met een echte 

Tukker, Berend en werkte in 

Enschede, toevallig ook op een 

laboratorium gespecialiseerd in DNA 

onderzoek. Na uren rijden stopt het 

busje en in het donker worden we 

overgebracht naar een vrijstaand en 

verlaten huis. De omgeving doet mij 

denken aan de Ardennen.  

 

Wordt vervolgd, R. 
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Ut de Penne  
van Frank  

Dompraot op et dak                  april 2019 

 

Jim hadden vast al es heurd dat et dak van et dorpshus niet al te best meer was. Et moest er of. 

Nao een jaor omme steggln is besleuten om dat drekt nao de paosen te doen. 

Et het weken dreug weer west en et weerbericht liekt ok goed, we gaon los zee onze 

veurzitter. 

 

Een ploeg mannen op et dak mit haemers en scheppen , et gong er omweg. 

Woensdags weer an de slag ok waeren er dakdekkers die een plaklaoge anbrochten. 

Et weer was goed en et scheut ok mooi op, die weerman ut et noorden van Friesland 

veurspelde wat lichte regen. 

In de aovend trok een onweersbuie over Berkoop. Zo dat loopt goed of zeg, die gaot mooi bij 

oons langes! Mar de weerkaorte gaf an dat er meer buien onderwegens waeren, en iene nao de 

aander kwam over , mit mekaander 18 mm.  

Aandere daegs mar es in et dorpshus kieken. No daor schrokken we wel 

even: de koersbalmatte zijknat en stokken plefon er ut, een dikke bende!  

Mit rubberen waetertrekkers en mit een waeterstofzoeger an de gang , mar 

et drupte deur.  De koersbal matte wodde dreugd op de hege. 

 

Et wodde ok wel weer knap weer en et wark leup best, de platen lagen er 

op . 

De weerberichten waeren wat lichte regen in de nacht.  We doen op de ranen mar wat oold 

dakleer, dan komt et waeter niet bij de ranen langes zo wodde er docht. Maar naachs weer een 

plons regen, weer 18mm en weer een dikke bende in et dorpshus. Yvonne weer met de 

waeterstofzoeger an de gang en om et water wat te helpen wodden er gatten in et oolde dak 

boord. Dat hulp eest niks tot dat er een gat op et teneel deur boord wodde, et meeg er ut! 

Bakken vol, ok de muren waeren nat en et reuk ok arg muf. 

 

Et weerbericht was ok niet best veur et ende van de weke, dan mar plestiek er over, zo wodde 

dat daon mit latten vaaste maekt. Maendagsmorgens mar es kieken hoe as et er bijstaot. 
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Wat vremd , et is een grote iesbaene op et dak , spiegel glad , harstikke gevaerlijk, mar op de 

knieen kreupen we bij de kaanten langes , een bulte ies kwam er of! 

Daor onder was et no een keer dreuge , de dakdekkers 

kun an de slag. 

 

 Et dak komt dichte, in de grote zaal wodde er 

schoonmaekt mit doeken en buunders , ok de 

stofzoeger er bij. Et begint er weer op te lieken . 

 

Ja dan bin er ok meesken die vunnen et raer dat we 

niet op et dak gongen toen et dreuge was. Dat wusten 

we achterof ok wel en die dat zeden die zag ie niet an 

et wark , dat bin zijlijners die et altied beter weten. 

Mar al mit al was et een dikke klus mit meerwark waor as 

we niet oprekend hadden. 

 

Stark was dat de regen vul op de dag van de linties 

regen, en dat er ok in de stellingwarfen meesken 

binnen die een lintien verdienen. Of zol et zo wezen 

dat zowat ieder iene wel een lintien verdient het en dat de gemeente denkt dat er gien 

beginnen an as. 

 

Ok zo’n iene is oonze veurzitter van et dorpshus, die staot altied klaor, maekt niet ut of et 

morgens middags of ovens is. En hij het ok nog een boederije, no moet ik wel zeggen dat ie 

een robot het en dat ding doet alle wark . 

 As je in een bestuur zitten is dat wel een utkomst.  In oons bestuur zit er ok een boer die dat 

niet het en volgens tiedsschema warkt. 

Wel een verschil is dat de veurzitter kei het en de aandere koenen. En as ik kiezen mag heb ik 

liever koenen, want kei in et laand loopt vast niet goed of mit et grusmeien. 

 

Et dorpshuusbestuur het ok nog meer meesken die de hanen ut de mouwe stikken. Zo bin der 

twee vrouwluden, en oonze boeke worm, bezeg west mit een geluudkerend kleed, een 

utviening! 

 Ok hebben we een neie man in et bestuur, die overal een oplossing veur het. Zo bin er 

meesken die et slecht zien kunnen as ze van et parkeer terrein of rieden en dat de lochten van 

de auto bij de buren in de ruten schienen.  



- 24 - 

 

De oplossing volgens hem zol wezen dat ie dan achtersteveurst de weg op rieden moeten. Och 

mit mekaander redden we et op om et dorpshus an de gang te holen en dat Yvonne en Hilda er 

hun wark goed kunnen doen. 

Mar denk er omme meesken jim moeten wel blieven kommen. 

 

NIEUWS VAN CITI 

CITI, Cultuur in Ter Idzard heeft weer een mooi seizoen achter zich. 
Bedankt aan alle bezoekers, we hopen dat u genoten heeft! 

Het programma voor komend jaar is klaar en is binnenkort te zien en 

lezen in de nieuwe folder. 

Deze ligt onder andere tijdens Tsjerkepaad (zie verderop in ’t Kontakt) klaar om mee te 

nemen en uit te delen! 

Leuk nieuwtje:  

We hebben een prachtige piano in bruikleen van Francien Spannenburg, waarvoor hartelijke 

dank! 

Hiermee kunnen we het aanbod van bijzondere voorstellingen uitbreiden en extra 

aantrekkelijk maken! 

 

Heeft u of iemand die u kent belangstelling om opgenomen te worden in het CITI-

mailbestand? 

Geef het mailadres dan door op prcultuur@ter-idzard.nlZo blijft u op de hoogte van de 

voorstellingen in de wintermaanden. Een mooie zomer gewenst! 

Renate, Erika, Claartje, Katja, Marieke. 
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Bonifatiuskerk   Ter Idzard  

 

TSJERKEPAAD 

 

TE ZIEN: KOSTUUMS VAN DE TAEL VAN ET HATTE IN DE BONIFATIUSKERK 

TER IDZARD 

 

Even terug in de tijd: in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 speelde zich in oktober 2018 

in het dorp Ter Idzard een Under de Toer - spektakel af.  

De theaterwandeling ging langs meerdere erven in het dorp Ter 

Idzard en eindigde in de Bonifatiuskerk.  

Veel inwoners van de drie dorpen Oldeholtwolde, Nijeholtwolde 

en Ter Idzard hebben hieraan meegewerkt.  

Een klein aantal uit deze groep vrijwilligers had de bijna 100 

kostuums gemaakt van ladingen oude (gordijn)stoffen, 

tweedehands kledingstukken en kringloopvondsten. 

Meerdere keren werd tijdens de theaterwandelingen gevraagd 

waar de kostuums waren gehuurd, wat natuurlijk een geweldig en 

terecht compliment was voor de maaksters! 

 

Nog één keer is een deel van deze fraaie kostuums, die met veel inzet, aandacht en 

inventiviteit zijn gemaakt, te bewonderen.  

Komt dat zien! 

 

Tijdstip: iedere zaterdagmiddag van 6 juli tot 7 september 13.30 - 17.00 uur 
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
 

Tsjerkepaad is de openstelling van de kenmerkende Friese kerken in de provincie gedurende 

de zomermaanden. 

Meer hierover is te vinden op www.tsjerkepaad.nl 

De Bonifatiuskerk in Ter Idzard is een van de inmiddels meer dan 250 kerken die meedoen 

aan Tsjerkepaad. 

Het thema van dit jaar is ‘Kerk en Kunst’. 
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Dat sluit mooi aan bij de wens om nog eenmaal aandacht te besteden aan De Tael van et 

Hatte. 

 

Sneupersweekend 

Het laatste weekend van Tsjerkepaad is tevens ook het Sneupersweekend. 

Op zaterdag 14 en zondag 15 september is er dan gelegenheid om in het Dorpsarchief te 

sneupen. 

De leden van Dorpsarchief Idzawolde staan die dagen paraat om iedereen met vragen over 

ons dorpsverleden te woord te staan. 

 

FILM ‘DE TAEL VAN ET HATTE’ 

Iedereen die de film op een DVD of USB-stick heeft besteld, kan deze ophalen tijdens 

Tsjerkepaad.  

Zie de openingstijden hierboven. 

DANK 

In de afgelopen periode zijn er veel 

werkzaamheden in en rond de kerk 

verricht: 

Plafond 

Na de isolatie van de toren zijn de gaatjes gedicht, is er primer opgebracht en is het plafond 

een paar keer gewit. Alles ziet er nu strak uit, met dank aan Popke Oosterhof en Jan 

Woudberg. 

Plateau piano 

Thomas Visser heeft een prachtig en solide plateau gemaakt waarop de piano kan worden ge- 

en verplaatst. 

Co van Geene maakte een bouwschets hiervoor en ook een bevestiging waardoor de piano 

niet van het plateau kan vallen. Thomas Visser en Co van Geene willen wij hierbij nogmaals 

bedanken.  

 

Slot toegangshek 

Dankzij Koos Meijners en Popke Oosterhof is er nu weer een goed slot bevestigd aan het 

toegangshek. Ook hiervoor onze hartelijke dank. 
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ACTIVITEITEN 

Zoals al eerder gemeld heeft zich een groep enthousiaste mensen verenigd in een Denktank. 

Deze Denktank onderzoekt de mogelijkheden om de Bonifatiuskerk meer onder de aandacht 

te brengen. 

Ook wordt erover nagedacht welke activiteiten daarbij aan zouden kunnen bijdragen. 

We houden u op de hoogte. 

De Plaatselijke Commissie SAFT Bonifatiuskerk 

Egbert Kanis   Ter Idzard    voorzitter                e.g.kanis@planet.nl 

Marian Dirksma  Wolvega      secretaris                mdirksmawijnstra@hotmail.com   
Klaas Schokker   Wolvega      penningmeester      catrien.klaas@hetnet.nl 

Popke Oosterhof  Ter Idzard                                   pro.ter-idzard@hotmail.com 

Albert van den Berg  Ter Idzard                                   akvandenberg@kpnplanet.nl 

 

 

Nieuws vanuit de gezinsdienstcommissie 

Plannen maken, of al gemaakt hebben voor de vakantie, dat is waar deze tijd vaak van in het 

teken staat. De een is net op vakantie geweest, de ander gaat pas over een paar maanden. 

 De ene gaat het liefst primitief leven in een tentje ergens in de rimboe, terwijl een ander het 

liefste volledig verzorgd in een luxe resort de dagen doorbrengt. Dit was voor ons de 

uitgelezen kans om dit jaar met het thema All Inclusive aan de slag te kunnen gaan. 

Zondag 2 juni zijn we de ochtend swingend begonnen met de muzikale medewerking van de 

Red Suits uit Sneek. Een muzikale belevenis voor jong en oud, om naar te luisteren maar ook 

om naar te kijken, wat een enthousiasme brachten deze mannen over op ons. 

Verder zijn we er deze ochtend achter gekomen dat; ook al zijn we 

allemaal verschillende mensen, met verschillende 

vakantiebestemmingen, verschillende reisperiodes, verschillende 

leeftijden. Wat ook vaak maakt dat we vakantie op een hele andere 

manier willen beleven. Toch is er één ding wat ons toch weer met elkaar 

als gemeente blijft verbinden. En dat is onze connectie die we hebben 

met onze God. Hij gaat bij iedereen mee in de bagage die je mee neemt op je eigen reis, waar 

die reis dan op dat moment ook maar naar toe gaat.. 
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De voorbereidingen voor onze eerstvolgende dienst zijn alweer in volle gang.  

Dit zal een compleet verzorgde themadienst worden, het thema hiervan zullen wij ter zijner 

tijd onthullen via facebook, onze affiches, etc. .  

Maar zet de volgende datum maar wel vast in uw agenda: Zondag 22 september a.s. 

Deze dienst zal gehouden worden in Oldeholtwolde, aanvang 09.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de gezinsdienstcommissie, 

Amanda Hoekstra                                                                                             

(e-mailadres: mandy_2bforever@hotmail.com) 

Storm aan de Kooiweg 
De storm was aangekondigd, maar dat het zo heftig zou zijn had niemand verwacht 

waarschijnlijk. We waren vroeg naar bed gegaan omdat ik overdag vroeg was begonnen en 

wat moe was. Rond half 12 was het geluid zo hard van de regen tegen de ramen dat we 

wakker werden. Toen we uit het raam keken stonden de buren in de tuin en riepen dat het een 

zooitje was in onze tuin. Het was te donker om het goed te zien dus maar naar buiten. Daar 

was de ravage goed te zien, onze oprit was helemaal versperd door erg dikke takken. Net 

voorbij de oprit staan 3 bomen, 1 aan onze kant en 2 aan de overkant van de weg.  

Commissieleden gezocht!! 

We zijn nog steeds van mening, dat we nog steeds versterking 
kunnen gebruiken binnen onze commissie. Het zou toch enorm 

zonde zijn, als in de nabije toekomst, de gezinsdiensten 
helemaal uit onze kerkelijke gemeente zouden gaan 

verdwijnen?? 

Dus lijkt het je leuk om een aantal keer per jaar, een dienst te 
organiseren voor steeds weer een verschillende doelgroep??  

Bent u erg nieuwsgierig geworden naar wat wij als commissie 
allemaal doen?? En wilt u onze commissie komen versterken??                                     
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En 1 van die 2 bomen was meer dan de helft van de takken kwijt. De andere boom aan de 

overkant was ook takken kwijt en die lagen grotendeels in het weiland naast ons.  

We liepen maar wat rond te kijken hoe groot de troep is. Wat toen al duidelijk was, dat we de 

volgende dag niet de oprit af konden.  

Ondertussen kwam er een melkwagen aan en 

toen deze dichterbij was, moest deze wachten 

want hij kon er niet door, een personenauto die 

daarachter stond kon er wel door. We hebben 

nog even staan praten met de buren en de 

chauffeur maar toen zijn we maar weer naar bed 

gegaan, omdat we toch niets konden doen.  

Om kwart voor 1 hoorden we geluid van een wat zwaarder voertuig en omdat we 

nieuwsgierig waren, keken we uit het raam en zagen een shovel aankomen. Het bleek de 

shovel van de familie Uittenbogaard te zijn. Die kennen we wel want we komen daar geregeld 

op de boerderij. Vader Arie liep erbij en zoon Rick zat op de shovel. Moeder Ingrid was er 

ook bij voor hand en spandiensten. Dus  wij weer naar buiten. Het was een hele klus maar ze 

hebben de hele weg en onze oprit vrij van takken gemaakt. En ook de melkwagen kon weer 

verder,  hij moest toevallig naar de boerderij van Uittenbogaard om daar melk op te halen. De 

chauffeur van de melkwagen had gezegd dat verderop de Kooiweg de weg ook versperd was. 

Zo aardig en goed als ze zijn, zijn Arie en Rick die kant opgegaan om daar de weg vrij te 

maken. Toen dat klaar was konden ze naar huis, dachten ze. Eenmaal bij de boerderij 

aangekomen zagen ze over het spoor de melkwagen weer stilstaan. Daar zijn ze heen gereden 

en ook daar bleek de weg versperd te zijn. Dus ook daar weer aan het werk gegaan. Toen dat 

klaar was kon de melkwagen eindelijk verder met het afleveren van de melk. Zo had hij deze 

keer ook een wat langere dienst dan gepland, maar je heb niet alles in de hand. 

De volgende ochtend vroeg wakker want je bent 

toch wel benieuwd hoe de tuin er uit ziet. Dat was 

niet zo mooi zoals op de foto te zien is. Gelukkig 

was de oprit vrij dus kon ik naar mijn werk. Eind 

van de dag maar even beter kijken wat er nu 

allemaal ligt. Na een lange dag werken de schade 

opnemen en een plan maken om het op te ruimen. 

De gemeente was al door de buren gebeld maar er was zoveel schade in de gemeente dat ze 
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niet konden zeggen wanneer er iemand zou komen kijken. Bij het begin van de oprit staan 2 

palen waar 2 lampjes op stonden, die waren compleet verwoest, diverse planten en potten 

waren gesneuveld en we hebben op de garage een windmolen staan die stroom levert voor de 

accu’s voor verlichting van diverse lampjes maar die windmolen stond stil en later bleek dat 

deze ook kapot is.  Maar dat was ook niet raar want onze windmeter had rond half 12 een 

windstoot gemeten van 98,8 km/h. Dat is erg veel. Achter in de tuin staat ook nog een aantal 

bomen en 1 daarvan had 3 dikke takken verloren, maar voor de rest leek het mee te vallen.  

De boerderij naast ons had ook last van de storm gehad.  Er waren 2 dikke bomen omgewaaid 

en lagen tegen de stal aan en er was een appelboom omgegaan. Onze gezamenlijke voortuin 

lag aardig bezaaid met grote en kleine takken en vele bladeren. De buren waren al begonnen 

met opruimen en wij hadden besloten om het donderdag te doen omdat ik dan toch vrij was. 

Ik ben eerst achter begonnen en dan naar voren gaan werken. Er was ooit eerder een storm 

geweest en toen had ik het zo gedaan, dat ik zoveel mogelijk takken bij elkaar aan onze 

grasmaaier kon binden, want naar voren slepen was bijna niet te doen en als je niet sterk bent 

moet je slim zijn! Dat werkte erg goed en na 5 keer heen en weer rijden was het meeste weg.  

Ondertussen was er iemand van de gemeente langs geweest en had naar de bomen gekeken, 

en hij had op 2 bomen stippen gespoten en vertelde dat die gerooid zouden worden en de 

ander moest bekeken worden of deze kon blijven als hij wat uitgedund was. Niet veel later 

waren er meer mensen van de gemeente met een 

hoogwerker en die hebben de losse takken uit de 

boom gehaald die zou blijven staan, en andere 

collega’s gingen bij ons de tuin takken vrij maken en 

ook takken uit de sloot halen. Dat was een mooie 

service van de gemeente. Halverwege de middag 

kwam bedrijf Veenstra uit Nijensleek om de bomen te 

rooien. De grote takken die op de grond lagen werden met een kettingzaag korter gemaakt en 

met een kraan werden de takken van de boom gehaald.  Uiteindelijk werd de hele boom 

doorgezaagd en met behulp van de kraan omgeduwd en veilig aan de kant gelegd. Daarna kon 

met de kettingzaag ook deze kleiner gemaakt worden. Ze waren erg handig en zeer bedreven 

met hun gereedschap.  De machinist van de kraan was zo handig met dat ding, dat het gewoon 

mooi was om naar te kijken hoe hij met het grootste gemak die dikke takken kleiner maakte 

en er mooie stapels van maakte. De volgende ochtend waren ze er weer om de volgende boom 

te rooien. Uiteindelijk is de lichtinval in onze huiskamer veel meer geworden, ondanks dat de 
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bomen meer dan 50 meter verder stonden. Maar doordat ze zo groot waren, was de hoogte 

enorm.  Wel een beetje zonde van deze mooie dingen, maar de natuur is hard!  Wie weet 

worden er ooit nieuwe bomen geplant. Al met al  zijn we een tijd bezig geweest met opruimen 

en niet elk takje is weg maar het kan geen kwaad meer.      

                                                 Jan Porton 

 
 
 
 

     

 

  KOERSBALVERENIGING 

 
               TER IDZARD E.O.    

Het koersbal seizoen is voorbij, op dinsdag 3 september gaan we weer van start. De laatste 

middag wordt er traditioneel 1 tegen 1 gespeeld, een ieder speelt dan voor zijn eigen punten. 

De uitslag van deze middag was:  

1. Femmy Pen 

2. Dinie de Mooij 

3. Jitske Dijkstra. 

Femmy ging met de wisselbeker naar huis en een mooie tas gevuld met boodschappen. 

De einduitslag kon u reeds lezen in het vorige nummer, hierbij een foto van de winnaars, 

gemaakt door Lenus van den Broek. 
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Nieuws van De Striepe 
 

 
Groep 1-2;  
- Nieuwe fietsen heeft voor op het plein. 
- Ze werken over het thema; eten en drinken. 
- Ze verse koeienmelk hebben geproefd. 
- Ze leren hoe je mensen moet bedienen in een 
restaurant. 
- Ze eigen plantjes verbouwen.  
 
Groep 3-4; 
- Trots is op hun kunstwerken die ze hebben gemaakt? 

- Ze het t-shirt met een Mondriaan schilderij (uit eigen hand) mochten houden. 
- Ze op het plein nog vaak heerlijk kunnen spelen met zand, springtouw, rekstok, 
schommel en ander materiaal. 
- Ze dit jaar twee lokalen hebben gehad om te werken zodat er ruimte was om te 
splitsen bij rekenen en taal en ook heel veel vakken samen te doen, zoals; gym, 
kanjertraining en de creatieve vakken. 
 
Groep 5-6 
- Ze het schaken aardig onder de knie krijgen. 
- Alle kinderen een spreekbeurt doen en zelf goed in de gaten houden wanneer ze aan 
de beurt zijn.  
- Ze kunnen prima samenwerken. 
- In de pauze is favoriet; voetbal, Kingspel, de rekstok en spelen in het nieuwe stukje 
gras! 
 
Groep 7-8 
- Druk bezig is om de musical te oefenen. 
- Schaken een erg leuke en leerzame bezigheid is.  
- Ze op kamp zijn geweest naar Ameland. 
- Alle kinderen van groep 8 klaar zijn voor het VO.  
- Groep 8 de eindtoets met een prima score heeft afgerond. 
- Groep 7 vol zit van sport en spel.  
 
De kunstweken: 

- Er een mooie tentoonstelling was op school. 
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- Groep 1 en 2 mooie tekeningen van Kadinsky hebben gemaakt. 

- Groep 3 en 4 gewerkt hebben in de stijl van Keith Haring. 

- De kinderen van groep 5 en 6 geschilderd hebben a la Vincent van Gogh. 

- In groep 7 en 8 werken van Picasso zijn nagemaakt. 

- Dat de kinderen deze kunstweek afgesloten hebben met dans. 

- De dans een mooie afsluiting was van de Kunstweken op De Striepe. 
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’t Hummelhûs 

De peuters van ’t Hummelhus zijn volop bezig met het thema eten en drinken.  

Deze week konden de kinderen zelf appelflappen maken! Wat is een appelflap eigenlijk? En 

welke ingrediënten heb je nodig. Met elkaar gingen we op zoek en aan de slag.  

Tijdens onze kringgesprekken bekijken we een fruitmand, hoe heet het fruit? En als het fruit 

gesneden is herken je het dan nog? In de voel-bak proberen de kinderen te raden wat ze vast 

hebben. Ze vinden dat super leuk en ook spannend.  

Kokken, bakken en verkopen in de huishoek is natuurlijk ook erg leuk en al helemaal met 

verschillende producten en verpakkingen uit de supermarkt.   

Het boek Rupsje Nooitgenoeg is tijdens dit thema favoriet!  

We hebben van karton een rups gemaakt en al het eten wat 

hij lekker vindt. Nu kunnen de kinderen het eten tellen en 

Rupsje Nooitgenoeg voeren! 

In onze moestuin gaan we nog zaaien en dan natuurlijk ook 

wat groente en fruit wat we dan later aan onze dieren kunnen geven.  

 Groetjes team ’t Hummelhus, Oldeholtpade 

 

PERSBERICHT 

JOHANNES MULDERSDAG: WIE BEZIT EEN WERK VAN DEZE SCHILDER? 

De Stellingwerver Werkgroep ‘Bekiek et mar’ heeft besloten om in 2019 extra aandacht te 

besteden aan de uit Boijl afkomstige beeldend kunstenaar Johannes Mulders. Vorig jaar 

organiseerde deze werkgroep een succesvol drieluik over de kunstschilder Dirk Kerst 

Koopmans, de schilder van de Scheene.  
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In samenspraak met Pieter Jonker van de Stichting Nobilis, Centrum voor Prentkunst te 

Fochteloo houdt de werkgroep in oktober van dit jaar een ‘Muldersdag’. Jonker heeft recent 

een prachtig boek over Mulders geschreven.  

Johannes Mulders was een uiterst productieve kunstenaar. Hij heeft honderden kunstwerken 

gemaakt. Veel van zijn schilderijen en tekeningen zijn in bezit van particulieren en niet 

bekend bij een groter publiek. Samen hopen de Werkgroep ‘Bekiek et mar’ en Pieter Jonker 

met de ‘Muldersdag’ meer over de kunstenaar en zijn werk te weten te komen. 

De bedoeling van deze dag is dat bezitters van een kunstwerk de gelegenheid krijgen dit te 

tonen aan andere belangstellenden. Daarbij kunnen zij vertellen hoe ze ermee in aanraking 

zijn gekomen. Dat zal vast en zeker mooie verhalen opleveren.  

Naast deze uitwisseling zullen er op de ‘Muldersdag’ ook lezingen over Mulders en zijn werk 

gehouden worden.  

Het verhaal over deze bijzondere schilder is nog niet compleet. Dat is na de presentatie van 

Jonkers boek duidelijk geworden. De werkgroep hoopt daarom dat er verschillende nog niet 

bekende werken van hem boven water zullen komen. Zij wil dus graag weten of er voor zo’n 

dag voldoende belangstelling is.  

Daarom hierbij een oproep aan iedereen die werk van Johannes Mulders in bezit heeft: graag 

dit melden bij info@bekieketmar.nl of per telefoon bij Karst A. Berkenbosch 06-55836983. 

 

 

Dorpsfeest 2019 
De feesten begonnen vrijdagmiddag om 14 uur  met de “ Voor wie kan middag”. 

Geen 50 of 65 plussers, maar wie wilde quizzen was welkom. 

Bij de ingang van de tent kreeg iedereen een nummertje. Je mocht zelf het nummer bepalen en 

ook of je partner in dezelfde groep zit. 

Het thema van de feesten is dit jaar : Back to the 80’s, oftewel de tachtiger jaren. 

Marleen Strampel legde het allemaal goed uit wat de bedoeling van deze middag was. 

Iedereen zat aan een tafeltje met 5 personen, er waren 9 tafels dus 45 personen. 
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Er waren 8 rondes te gaan, 4 voor en 4 na de pauze. 

De vragen waren niet moeilijk, maar heel heel moeilijk!! 

Na de pauze waren ze meer geënt op de jaren 80. Voor de pauze waren het meer algemene 

vragen. 

Ronde 7 viel helaas in het water door de internetverbinding, dus tijd voor glasvezel! Jammer 

Jesse voor al het werk. 

Tegen 5 uur was het gebeurt met de pret en was de puntentelling door de jeugdige jury, 

Elsemiek Schokker, Anne Strampel en Ilse  Hiemstra vlot klaar. 

De uitslag; 

Groep 8 - 45 punten; Rob en Marijke de Kan, Jan Kromkamp, Fre en Geesje de Lang. 

Groep 2 - 44 punten; Albert en Alie van de Berg, Joke de Vries, Stijntje Bruinsma en Sientje 

Hogeling. 

Groep 7 - 43 punten, groepen 3/4/5 -  40 punten, groep 9 -  39 punten, groep 6 - 36 punten, 

groep 1 - 34 punten. 

De winnaars kregen een zakje chocola en de eeuwige roem natuurlijk. 

Al met al een goed begin van de jaarlijkse feesten. De complimenten aan de feestcommissie, 

(Ria, Mirella, Marjo en Marleen) want verzin elk jaar maar wat anders voor een kritisch 

publiek. Want wie het beter kan, doet het zelf maar. 

Sientje Hogeling 

Vrijdagmiddag  

De dorpsfeesten startten op de zonnige vrijdagmiddag met "de voor wie kan" quiz. Er was 

geen leeftijdgrens wat betekende dat er niet alleen maar, zoals gewoonlijk, 60+ers aanwezig 

waren. 45 mannen en vrouwen streden om de eeuwige roem en een zakje heerlijke 

chocolaatjes 

Na binnenkomst kregen we allemaal koffie of thee met een heerlijk groot stuk “nieuwster 

gebak”, cake met slagroom en advocaat ertussen en poedersuiker. Een bekend stuk gebak in 

de jaren 80. 



- 37 - 

 

De quiz stond onder leiding van Marleen Strampel die door middel van de beamer de vragen 

toelichtte. Het was zeker een pittige quiz omdat veel multiple choice antwoorden heel veel op 

elkaar leken. E.e.a. stond natuurlijk een beetje in het teken van het thema: Back to the 80's 

oftewel de jaren 80. Jammer was wel dat het film gedeelte van de quiz niet kon worden 

gedaan omdat de zon de tent zo verlichtte dat het scherm van de beamer te licht werd en er 

niets meer op te zien was. 

De vakkundige jury, allemaal jongelui, waren bloedserieus en zorgden voor een eerlijke 

uitslag. 

Tijdens en na de quiz werd er getrakteerd op een hartig hapje zoals leverworst, komkommer, 

harde worst, boterhamworst met augurk…een echt borrelhapje uit die jaren.  

Groep 8 met daarin Marijke en Rob de Kan, Jan Kromkamp en Fre en Geesje de Lang werden 

de winnaar van de quiz en dus van de chocolaatjes die wel snel opgegeten moesten worden 

vanwege de toch wel hoge temperatuur in de tent. 

 

Het was een hele gezellige middag, voor herhaling vatbaar naar mijn mening. 

         Mary Langelaar 

Vrijdagavond Familiebingo 

De familiebingo was een van de activiteiten die 

de feestcommissie dit jaar op de agenda had 

staan. De tent, gevuld met lange tafels en 

bankjes, liep al snel vol. Voorin stonden een 

paar ronde tafels met stoelen. Omdat we alles 

goed wilde horen en zien gingen wij vooraan 

zitten. Johan, weer gevraagd om speaker te zijn, deed het geweldig. Wat een entertainer.  

Af en toe werd het geluid ietsie te hard (mede ook door het enthousiasme van Johan), maar 

dat werd direct gecorrigeerd door DJ Jan Betten, die het geheel fantastisch begeleidde met 

aanstekelijke muziek. Al gauw werd er tussen het bijhouden van de rijtjes bingo getallen, 

verschillende dansjes meegedaan door iedereen. De prijzen voor een of twee volle rijtjes 
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waren smaakvol en voor iedere leeftijd, maar het spannendste was toch wel dat je bij een volle 

kaart mocht kiezen uit een aantal koffers met daarin geldprijzen.  

De hoogste prijs van 100 euro werd niet gekozen met wel een paar van 10 en 20 euro, ook die 

van 50 euro werd gekozen. 

Na afloop werd de tafels met banken als een speer opgeruimd en was de “dansvloer” open 

voor iedereen die nog even wilde “hakken” of een of andere (voor mij) onbekende dans. 

Vorig jaar was eenzelfde avond al een succes, maar ik denk dat deze familiebingo ook zeker 

als een groot succes kan worden gezien. Complimenten aan de feestcommissie voor de super 

organisatie.  

Mary Langelaar 

 Zaterdagochtend kinderspelletjes  

De zaterdagochtend was voor de basisschooljeugd en vriendjes. Het weer kon niet beter. 

Onder leiding van Ilse, Meike, Elsemiek, Inez, Anna, Erika, Bart en Renze konden de  

kinderen allerlei leuke spelletjes doen. Er deden 50 kinderen mee aan deze gezellige ochtend! 

Uitslag van de groepjes: 

Ali B, groep 1     o.l.v. Ilse Hiemstra  1786 punten 

Kraantje Pappie, groep 4 o.l.v. Meike Hiemstra  1716 punten 

Yes-R, groep 6  o.l.v. Elsemiek Schokker 1499 punten 

Ronnie Flex, groep 7  o.l.v. Inez de Boer  1487 punten 

Lil”Kleine, groep 5  o.l.v. Anna Strampel  1454 punten 

Bizzey, groep 2  o.l.v. Erika Bos  1200 punten 

Boef, groep 3   o.l.v. Bart Schokker    909 punten 

Famkle Louise, groep 8 o.l.v. Renze Spoel    888 punten 
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Zo nu en dan moest er wel gedronken worden met dit warme weer en er stond ook een 

popcorn/suikerspin kraam. Dat vonden de kinderen natuurlijk ook erg lekker! 

 

 

Pluim voor de feestcommissie 

voor het bedenken van de 

spelletjes      

Marijke de Kan 

Zaterdagmiddag Zeskamp  

Als vanouds weer een zeskamp voor iedereen vanaf de basisschool op de  zaterdagmiddag.  

Er waren jammer genoeg minder teams dan vorige jaren maar het was niet minder gezellig 

om. De spellen waren heel ludiek en niet erg van conditie afhankelijk zodat alle leeftijden in 

de groepen mee konden doen. 

Wat hadden de leden van de feestcommissie er weer een werk van gehad. Er was een soort 

“bierdrink” apparaat waar men d.m.v. behendigheid met touwen en een plateau een beker 

water naar de mond moest brengen en daar punten mee scoorde. Leuke proef want het weer 

was optimaal, dus nat worden was helemaal niet erg.  

Het tweede spel van een memoryspel. Een lust voor het oog. Een heel groot bord, wat kon 

draaien, met daarop oude lp’s die elk op de achterzijde een afbeelding van een huis hadden en 

op de bijbehorende LP een afbeelding van de familie die er woont. Als je die raadde had je 

een setje.  

Tussendoor kon het grote bord worden gedraaid waardoor je kluts weer kwijt was waar nu 

wat hing.  

Het derde spel was een soort lopende band waar flessen gevuld met zand op stonden die 

d.m.v. het trekken aan een touw, getrokken door twee geblindoekte personen, voorgetrokken 

werd. Daarbij was een soort spreider aan het toestel gemonteerd die de flessen, wanneer je 
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niet op het juiste moment aan het touw trok, de flessen van de lopende band stootte.  

Super leuk om te zien!  

Het vierde spel was een soort parcours waarbij gebruik werd gemaakt van de bestaande 

speeltoestellen. Felgekleurde plastic ballen werden aan een persoon op de schommel gegeven. 

Die ze achterwaarts moest aanpakken daarna moest die persoon de ballen in een ton proberen 

te gooien, die ballen werden vervolgens weer door een ander persoon die in een hoepel stond 

er niet uit mocht, door een lange koker gedrukt die aan de aan de achterkant weer werd 

opgevangen door een persoon die ze weer naar een persoon moest gooien die in een draaiende 

draaimolen zat die alle gevangen ballen weer moest verzamelen in een emmer. Het team die 

na afloop de meeste ballen had, had gewonnen.  

 

Het laatste spel, natuurlijk een waterspel wat nu heerlijk was gezien het zonovergoten weer, 

was een grote waterbak, gemaakt van grote strobalen en kuilplastic, waarbij men eerst over 

een met zeep ingesmeerde grote buis naar de overkant moest zien de komen en onderweg met 

een netje een badeendje uit het water moest vissen.  

Daarna het eendje op welke manier dan ook, zij het in de mond, in de broek, in het shirt of 

ergens anders waar nog plek was, en over de waterbak naar de overkant slingeren aan een 

lang touw. Het was nog een hele kunst om in 1x naar de overkant de slingeren. De meesten 

belandde toch wel in de waterbak. Hilarisch om te zien. 

  

De winnaars van de zeskampmiddag waren:  

1. De Bult I,  

2. Het Hok en  

3. De Snelle Stelle 1. 

Er werd na alle sportiviteit nog even lekker wat bij de tent gedronken en gesnackt bij de kar 

van “FF eten”. Al met al weer een hele geslaagde zeskampmiddag.  

Mary Langelaar 

Zaterdagavond feestavond met live muziek 

Op de zaterdagavond was er livemuziek van de coverband Shure. En de dresscode was “Back 

to the 80’s”. 
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Tegen half 11 begon de tent aardig vol te lopen. Veel dorpsgenoten hadden aan de oproep van 

de dresscode gehoor gegeven!! 

Er werd volop gedanst en gefeest! Mooi dat er ook veel jongeren waren! 

Zondagmiddag Volleybal 
25 Teams hadden zich opgegeven voor het Volleybal toernooi. Een record aantal teams en een 

record temperatuur zorgden voor een sportieve, warme, middag. Door extra pauzes liep het 

allemaal wat uit, maar dat vond niemand erg. 

Behalve dat de deelnemers sportief zijn hadden verschillende teams ook prachtige namen 

bedacht: Bergstrijders, Mercurius, De Boeren, Bende van Ellende en De Rest zijn er zo een 

paar. Anderen gebruikten gewoon hun familienaam en dat is dan weer lekker duidelijk. Weet 

je gelijk wie er in het team zitten en dat heeft ook zijn voordelen. 

Dat volleybal een sport is voor jong en oud, bleek wel uit de leeftijden van de deelnemers. De 

jongste was 14 en de oudste 67 jaar. 

Er waren 5 poules en de besten gingen door naar het afvalschema met kwart- en halve finales 

en tot slotnatuurlijk de 

finale.  

De kwartfinales gingen 

tussen: 

1. FC Bang voor de bal en 

Team Jurre Kuiper 

2. Mercurius en Bende van 

Ellende 

3. Team Robben en De 

Vikingen 

4. Bergstrijders en Buten ût. 

In de halve finale werden de volgende wedstrijden gespeeld: 

1. FC Bang voor de bal en Buten ût 

2. Mercurius en De Vikingen 
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In de finale bleek Mercurius de sterkste. Zij wonnen van FC Bang voor de Bal. 

Middels de troostfinale werd Buten ût derde.  

Het winnende team ontving de beker en een lekkere taart. 

Na de prijsuitreiking bleven er nog heel wat mensen hangen voor een drankje en een bak friet. 

                                                                                                                Francien Spannenburg 

Jeu de Boules  

Op een warme zonnige middag op het omniveld werd er door 28 teams sportief gespeeld. 

Veel plezier en gezelligheid, alles weer goed georganiseerd door Thomas Visser.   

In de pauze een hapje en drankje 

en even in de schaduw in een 

heerlijk doorwaaiende feesttent. 

  De prijzen waren beschikbaar 

gesteld door slagerij Hoeksma.  

Marten Hoeksma reikte ze samen 

met Thomas uit. 

 

De 1e prijs was voor Hillebrand Diever en Albert van den Berg 

2e prijs voor Henk de Vries en Koos Meyners 

3e prijs voor Joop Bos en Tjitske Diever 

De poedelprijs  voor Suze Sanders en Co van Geene. 

Deze middag was de afsluiting van goed georganiseerde, druk bezochte feesten voor jong en 

oud. Waaruit blijkt dat er genoeg activiteit en sociale contacten zijn in onze 3 dorpen.  

Bedankt feestcommissie en natuurlijk ook de familie Doeven en Schokker voor hun bijdrage 

en inzet aan de feesten! 

          Sjoukje Kuipers 



- 43 - 

 

Slotwoord door Yvonne 

Woensdagavond, zeven uur,’t is warm op het veld. De vrijwilligers stromen toe en de tent 

wordt met man en macht opgezet. We pakken gelijk door, met het inrichten starten we ook 

gelijk terwijl na dreigende luchten de regen met bakken uit de hemel komt.  

Donderdagavond om zeven uur het zelfde ritueel, de vrijwilligers stromen weer toe en we 

leggen de laatste hand aan de inrichting van de tent, het ziet er gezellig uit, klaar voor 

ontvangst van de gasten. 

Vrijdagmiddag rond de klok van twee stromen de inwoners van onze dorpen toe, “voor wie 

kan”, niet meer in het werkproces zit, een vrije middag heeft genomen. Marleen Strampel 

heeft samen met de Feestcommissie en Jesse van Slooten een pittige quiz in elkaar gezet.  

We voorzien een ieder van een hapje en een drankje en hebben nog net tijd thuis een hapje te 

eten want daar is in de avond de bingo. Wederom een succes, een gezellige avond waar helaas 

de elektriciteit meerdere malen uitvalt. In het donker, de autolichten schijnen bij, sluiten we 

rond 03.00 uur ’s nachts de tent en keren huiswaarts.  

Al vroeg op de zaterdagochtend is een ieder weer present om een record aantal kinderen en 

ouders te verwelkomen.  

De koffie is klaar, wij halen nog snel die dingen die op dreigen te raken en maken ons klaar 

voor de zeskamp in de middag. De 

tent sluit een poosje en dan is daar 

de zaterdagavond, back to the 80’s. 

Velen komen onherkenbaar naar 

het feestterrein, prachtig om te 

zien hoe een ieder zijn best gedaan 

heeft! Het begint weer te dagen als 

we richting huis koersen, een paar 

uurtjes slaap pakken voor het slot 

spektakel, de zondagmiddag. Wat 

een mensen waren er op het veld, jong en oud genoten. Terwijl het assortiment ijsjes bij de 

patatkar smolt als sneeuw voor de zon, uiteindelijk de diepvries leeg was, vermaakte een ieder 

zich uitstekend. Een top afsluiting van mooie feesten.  



- 44 - 

 

Maandagochtend enigszins stram beginnen we met opruimen, vuil wegbrengen, de 

toiletwagen wordt gehaald,  en in de avond wordt de tent weer ingepakt. We drinken nog een 

laatste borrel, nemen de dagen door en komen tot de conclusie dat ze voorbij gevlogen zijn. 

Dank, mensen van de Feestcommissie, Mirella, Marjo, Ria, Rolf, Ivo en Michel, zonder jullie 

geen feest, techneut Jan Hoekstra en vele andere vrijwilligers die voor alle inwoners weer 

prachtige feesten georganiseerd hebben! Een dikke pluim voor jullie inzet en zeer prettige en 

gezellige samenwerking.  

Yvonne Doeven 

Oplossingen finale puzzels;  

Kruiswoordfilippine; 

1 rijzen 2. wegkant. 3 eigenares 4 druiventros 5 verdelgingsmiddel 6 parfumerie 7 

glunderen 8 moestuin 9 doenlijk 10 pikken 11 doven 12 keep 13 advertentiepagina 14 

orderbiljet 15 uitdaging 16 mentaal 17 nodig 18 gezoem 19 nethemd 20 jonagold 21 

plexiglas 22 handelbaar 23 dwergpoedel 24 doorgeefluik. 

 

Er leidt geen brede of gemakkelijke weg naar de deugd. 

 

Lettergreepquiz; 

1 opgestaan 2 aanhouder 3 gezuiverd 4 appelboom 5 eindstreep 6 schraalhans 7 schaakmat 8 

bezegelen 9 speenvarken 10 golflengte 11 geschreven 12 aanschouwen 13 strijkstok  14 
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aanvatten  15 knoopsgat 16 alligator 17 bokkenpoot 18 afrekening 19 neerleggen 20 koffiedik 

21 buitenspel 22 zwartepiet 23 huizenhoog 24 uitgesteld 25 bezemsteel 26 kastanjes 27 

verandering 28 scheepjes 29 emmertjes 30 prullenbak 31 aangeboren 32 achtersten 

Kaarsenpit 

 

Spelraadsel; 

1 gladiool 2 vinger 3 koorddansen 4 karekiet 5 energie 6 dadendrang 7 heremiet 8 charme 9 

absoluut 10 gamelan 11 haring 12 gobelin 13 amuse 14 enchilada 15 idolaat 16 

verbouwereerd 17 gekwebbel 18 dynamo 

Ondernemerslobby 

1 dukdalf 2 valkenier 3 corrigeren 4 cointreau 5 fauteuil 6 gewelddadig 7 keratine 8 reuzenrad 

9 kolibrie 10 correspondentie 11 brasserie 12 wiegelied 13 kameleon 14 admiraalsschip 15 

roezemoes 16 portier 17 gladiator 18 landelijk 

Kruideniersgeest 
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