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‘t KONTAKT 
 September 2019, 34e jaargang nr. 1 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 6 oktober 2019 

 Verschijningsdatum 22 oktober 2019 

   Deze maand                                                               

De zwaluwen in de paardenstal hebben dit jaar drie keer een legsel 

gehad. Eerst aan de elektriciteitsdraad van de 

lamp. En daarna tweemaal op het speciale 

plankje voor hen geplaatst bij de geit in de 

stal. Grote legsels, vier jongen per keer. 

Soms zweeft de hele familie en alle andere 

zwaluwen van de buren bij ons achter in het 

land, hoog in de lucht. ‘s Avonds laat, bij de laatste ronde langs de stal, 

zitten er twee op de ladder dicht tegen elkaar, twee anderen op het 

plankje. Ik kijk en denk, hoe lang blijven jullie nog?                                                                                                        

Na een warme zomerse periode van redactierust  voor 't Kontakt weer 

de start van een nieuwe jaargang. Voor de kinderen in de dorpen het 

begin van een nieuw schooljaar, verenigingen die gaan draaien. Ook het 

nieuws in de dorpen komt op gang.                                                

Luutzen heeft aangegeven geen In Memoriams meer te schrijven. 

Omdat we niet altijd weten wie er zijn overleden en we ook niet 

iedereen goed genoeg kennen om een passend stuk te schrijven, is er 

besloten om hier mee te stoppen. Luutzen, onze hartelijke dank voor je 

jarenlange inzet.                                                                                  

Voor het schrijven van de maandelijkse column hebben we Yvonne 

bereid gevonden, zij geeft een kijkje in het dorpshuisleven.                        

En de aankondiging dat in oktober het abonnementsgeld weer wordt 

opgehaald of door automatische incasso geïnd.                                                                                                          

      Sjoukje Kuipers     

Colofon  
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Agenda De Drie Dorpen  

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 

08.10.2019 Redactievergadering ’t Kontakt 20.00 uur 

15.10.2019 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

 Schut- en Klaverjassen 20.00 uur 

25.10.2019 Advendokaarten/tachtigen 20.00 uur 

26.10.2019 Cultuur In Ter Idzard - Duo Alicante 20.00 uur 

29.10.2019 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

29.10.2019 Drie Dorpenkoor - gezellig avondje zingen 20.00 uur 

18.11.2019 Damesactiviteit Tijd volgt 

22.11.2019 Toneeluitvoering De Vriendenkring 20.00 uur 

23.11.2019 Toneeluitvoering De Vriendenkring 20.00 uur 

23.11.2019 Cultuur In Ter Idzard - ATafel! 20.00 uur 

13.12.2019 Flying Stars  

25.01.2020 Cultuur In Ter Idzard - Fling 20.00 uur 

01.02.2020 Piter Wilkens met band  

29.02.2020 Cultuur In Ter Idzard - Edouard & Jeroen 20.00 uur 

28.03.2020 Cultuur In Ter Idzard – Trio Dmitrio 20.00 uur 

 

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

Inleverdata kopij  Verschijningsdata     

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 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bfnxZ/UU&id=742E674D146476EA4EE1CE37FD6E40CB72E12A90&thid=OIP.bfnxZ_UU72Y0by9uaul5LQHaJQ&mediaurl=http://coloringtop.com/sites/default/files/10_147.jpg&exph=1308&expw=1046&q=september&simid=608008428653710390&selectedIndex=441&qft=+filterui:color2-bw
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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  

 

 

 

 

Zaterdag 

28 september 2019 

       

09.00 uur 

 

Jan Bruinsma Jan Willem Strampel 

Erik van der Zee 

Inne Yntema 

Hendrik v.d. Goot 

Wieger Piek 

Pieter Sierdsma 

Tjitse Anne Postma 

 

Zaterdag  

9 november 2019 

 

09.00 uur 

Jurre Kuiper Jan Hoekstra 

Bernhard Stornebrink 

Keimpe Haanstra 

Robin Gouma 

Ypie Hoekstra 

Henk Scheenstra 

Nico Haanstra  

Zaterdag 

14 december 2019 

 

09.00 uur 

 

 

Cory Hiemstra Paul Schokker 

Joop Postma 

Edwin van Slooten 

Wybe Scheenstra 

Peter Spijksma 

Margot Dijkstra 

Bob de Boer 
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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’ 

 

 

mailto:archief@ter-idzard.nl
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Geboortenieuws 
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OPROEP :Fotowedstrijd  

Het is je wellicht ontgaan of ontschoten.  

Voor onze website hebben we nieuwe foto’s nodig van onze 

dorpen. Van karakteristieke plekjes in onze dorpen. Bijvoorbeeld Dorpshuis De Bult, de 

Hamersboerderij, de klokkenstoel, de kerken en andere herkenbare gebouwen, objecten en 

landschappen. 

Hiervoor willen we graag jullie hulp. In de lente hebben we dan ook een fotowedstrijd 

georganiseerd. Hier hebben we tot nu toe één reactie op gehad. 

We willen graag wat meer foto’s van jullie. Hierbij dan ook de oproep om een leuke, mooie of 
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ludieke foto te maken van plekjes in onze dorpen, die tot de verbeelding spreken. Of kijk eens 

in je recente digitale archief. Wie weet zit daar iets leuks tussen.  

Je inzending kun je sturen via foto@ter-idzard.nl. 

De mooisten c.q. leuksten zullen we plaatsen op de home-pagina. De makers ervan zullen een 

attentie ontvangen. 

 

Alvast bedankt voor de moeite, 

Webteam Ter-Idzard.nl 

 

Cultuur In Ter Idzard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAGAVOND 26 OKTOBER 2019 

 
DUO ALICANTE 
Zang, blokfluit, gitaar 
 

De naam Alicante is een vrije associatie en mooie woordspeling 

op: Alice zingt. 

Daarnaast is Alicante de naam van een grote havenstad aan de 

Costa Blanca in Spanje en Spaanse muziek zal tijdens een concert van dit duo niet ontbreken. 

Van harte nodigen we u uit voor  het nieuwe culturele 
seizoen in ’t Kerkje van Ter Idzard. 

Er is weer een mooi, afwisselend programma 
samengesteld! 

Het eerste concert is op  26 oktober 2019   

(aankondiging verderop in ’t Kontakt) 

Graag tot dan! Cultuurcommissie Ter Idzard 

 

mailto:foto@ter-idzard.nl
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Alice Gort-Switynk (klassieke zang (sopraan) / blokfluiten) en Nelleke ter Berg (gitaar / 

octaafgitaar) brengen het programma ‘Afscheid’, met onder meer muziek van Mauro Giuliani, 

Benjamin Britten en Ferenc Farkas. 

 

 

 

 

 

 

 

De perfecte winnares    
 

Toneelvereniging De Vriendenkring speelt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november   

weer een hilarisch blijspel. Nu ik dit schrijf hebben we de eerste toneeloefenavond net gehad. 

We stonden nog niet met het zweet op de rug op het podium maar zaten lekker relaxed aan de 

stamtafel. Goed verzorgd door De Bult en Jurre K, die net vader was geworden en ons 

trakteerde op allerlei lekkers in de kleur blauw (een zoontje dus). Het inlezen was begonnen. 

En tijdens het lezen ontstonden de typetjes. 

Het is altijd even zoeken naar hoe je de persoon (je rol) neer wilt zetten. Met hulp van onze 

nieuwe regisseur Sybren Hofstra kwamen de rollen tot leven. Wat hebben we gelachen… dus 

dat belooft wat!  

Want wat doe je als je in Australië zit en je hoort dat je over twee dagen in een live tv-

uitzending een prijs van €20.000,- krijgt? Precies, dan stap je op het eerste het beste vliegtuig 

terug! 

Maar wat als je zwager al klaar staat om je prijs in te pikken, je ex je penthouse aan het 

leegroven is en je zus met moordplannen rondloopt? 

 

Een heerlijk stuk, waarin veel gebeurt en veel gelachen wordt. In de pauze zijn er weer hele 

mooie prijzen te winnen. Aansluitend een gezellige avond en op zaterdag is er LIVE muziek 

van Ytsje C. 

Dat wordt weer swingen en voetjes van de vloer. 

We hopen dat u een gaatje vrij maakt in uw agenda en er bij bent. 

 

Dus komt allen op 22 of 23 november naar Dorpshuis De Bult, Ter Idzard, om 20:00 uur 

 

De Vriendenkring 
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The Flying Stars uit het naburige Oldeholtpade 
komen dit jaar naar Ter Idzard 
 

De 72ste jaargang heeft de naam "Harrewarderi'je meegekregen. 

Harrewarderi'je staat voor gekibbel, geharrewar en dat 

vindt plaats in menig sketch tijdens deze revue, met zelfs 

de comeback van Margien en Geertien (wie kent ze 

niet?). Enkele doktoren, rechters, een pastoor en nieuwe 

buren zorgen voor aardig wat kibbelende taferelen. 

Enkele leden van The Flying Stars schrijven de sketches 

zelf en ook Harmen Houtman levert ieder jaar zijn bijdrage. De talrijke sketches in onze eigen 

streektaal worden afgewisseld met mooie en vlotte maar ook serieuze liedjes. Al met al zal 

ook dit programma avondvullend zijn, met alledaagse zaken die zomaar ook bij u kunnen 

plaatsvinden. 

The Stars zijn in de periode augustus t/m oktober aan het voorbereiden en gaan vanaf 

november het land in. Inmiddels was de agenda vol voor dit seizoen maar voor de bewoners 

van Ter Idzard en omstreken maken ze graag een speciale uitzondering en wel op 

vrijdagavond 13 december 2019 

The Flying Stars bestaan uit: Wout Bakker, Femmie van Veen, Metsje de Vries, Peter Spin, 

Geert Popkema, Aagje Roeles, Romana Agricola, Gerrit Bouw, Alberto Spin, Geertje de 

Graaf en Japie Punter. 

Kaarten à € 10,00 kunt u bestellen via dorpshuisdebult@gmail.com , in het Dorpshuis of via 

617901. We zien u graag op vrijdag 13 december 2019. 

 

 

 

mailto:dorpshuisdebult@gmail.com


- 10 - 

 

 

Te Gast 
BENNIE MULDER 

 

 

Thuiswedstrijd 

Ditmaal geen grote verhalen uit verre oorden, maar gewoon een 

rondje om de kerk. Na 1,5 jaar Berlijn wilde Anita mij wel weer 

eens wat meer bij huis. Als freelancer kan je dat zelf wel aardig 

sturen. Dit voorjaar heb ik eerst meegewerkt aan een nieuw 

droogdok in Makkum. Nadat ik een dagje bij een bedrijf uit 

Zwartsluis had gewerkt, ben ik daar blijven plakken. 

Met twee duikteams doen ze allerlei klussen in Nederland. Als 

waterland heeft Nederland ontzettend veel kunstwerken om het 

water op het juiste niveau te houden. Dit bedrijf richt zich onder  

andere op het onderhoud hiervan. Van de week bijvoorbeeld hebben we twee stuwen in 

Nieuwehorne en Jubbega verwijderd voor onderhoud. Bij de sluis in de Tjonger bij 

Nieuwehorne zitten twee stuwen, die er om en om uit 

gaan voor onderhoud. Aan de zuidzijde kan je er niet 

bij, dus alles staat dan opgesteld aan de noordzijde. 

De stuwklep is rond de 3000 kg. Op zich niet zo 

zwaar, maar hij moet van de andere kant van de 

Tjonger gehesen worden, dus staat er een zware kraan 

om hem eruit te hijsen. Het werk wordt uitgevoerd 

door een constructiebedrijf en wij assisteren hen, onder en boven water. Eerst moet een schot 

geplaatst worden aan de bovenzijde van de stuw, om het water te keren zolang de stuwklep 

verwijderd is. Dan wordt met een pomp de ruimte tussen het schot en de stuw zo ver 

leeggepompt dat het water boven en onder de stuw gelijk is. Hierbij wordt het tijdelijke schot 

door de waterdruk klem op zijn plek geduwd, zodat hij goed afdicht. Nu demonteren we de 

tandheugel en de stuwklep. Onder water moeten afdichtingen en assen verwijderd worden. 

Soms gaat dat vlot, maar vaak met gepast geweld. 
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Het bedrijf waarvoor ik werk, komt standaard 

met vrachtwagen en aanhanger. Het is een 

mobiele werkplaats met een kraan, las- en 

brandapparatuur, hoge- en lagedrukpompen, 

hydraulische apparatuur, luchtgereedschap, 

kettingtakels en natuurlijk duikapparatuur. Ze 

repareren sluisdeuren en maken nieuwe 

sluisdeuren pas. Hiervoor hebben ze een scala 

aan zaagmachines en schaafmachines. Complete kolken en kades renoveren ze, waarbij zelfs 

onder water gemetseld wordt met speciale cement, o.a. in Nieuwehorne en Jubbega is dat 

gedaan. 

We duiken regelmatig in waterzuiveringen, niet mijn favoriete 

werk, maar ja, ook daar moet onderhoud gepleegd worden. 

Waterzuiveringen hebben veel last van spinsel, dat zijn haren en 

kunststof vezels die samen kluwes vormen. Deze hopen zich op 

aan beluchters, voortstuwers en kleppen. We verwijderen het 

spinsel en plegen onderhoud aan de apparatuur. Hygiëne is erg 

belangrijk bij deze werkzaamheden en alles wordt nadien 

grondig gereinigd. De duiker gaat gelijk als hij uit een bassin 

komt met de complete apparatuur onder de douche. Gelukkig is 

het bij de waterschappen easy going, er is genoeg tijd en er is altijd koffie. Dat maakt dit werk 

een beetje aangenamer. 

We assisteren regelmatig bij het liften van luxe zeiljachten 

voor Royal Huisman uit Vollenhove. Dat zijn dan weer de 

mooie klussen. Wij zwemmen dan de hijsbanden onder 

het schip door en controleren de beschermende folie 

tussen het schip en de hijsbanden, zodat het schip 

onbeschadigd gehesen kan worden. Bergingen zijn 

helemaal mijn favoriet. Hijsbanden om het schip heen, 

hijsen tot je het schip kan leegpompen en klaar. Het klinkt 

zo simpel, maar ondertussen ben je wel de hele dag onder 

de pannen. 

De vrachtwagens hebben een dubbele cabine, bij lange 

ritten kan de derde persoon van het duikteam lekker achterin op de bank liggen. Ik vertel maar 
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niet dat ik ook mijn vrachtwagenrijbewijs heb (moet ik nog rijden ook), ik lig dan ook het 

vaakst achterin. Elke week staat er een 

nieuwe doos met vers fruit in de cabine, 

scheelt weer een vette hap bij de 

benzinepomp 

Ik denk dat ze me hier nog wel even kunnen 

gebruiken. Het bevalt mij ook erg goed, elke 

dag een andere klus, op tijd betalen. Maar ja, 

de Afsluitdijk lonkt ook, daar is het duikwerk 

ook alweer in volle gang. We zullen zien. 

Bennie 

 

Volgende gastschrijver: Harry Bouman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd 

De fotowedstrijd voor nieuwe foto’s van plekjes in onze dorpen heeft tot nu toe één inzending 

opgeleverd. 

We nodigen iedereen nogmaals uit om een foto te maken van een karakteristiek deel van je 

dorp. Of kijk in je digitale archief. En deel je foto’s met ons via foto@ter-idzard.nl. De 

mooisten c.q. leuksten 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 zomerperiode op de 

mailto:foto@ter-idzard.nl
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website zijn geplaatst.  

Leerlingen bakken pannenkoeken voor ouderen 13-06-2019 6 foto’s  

Eindstrijd puzzelcompetitie ’t Kontakt 13-06-2019 1 foto  

Alle verslagen van de dorpsfeesten 21-06-2019 t/m 

24-06-2019 

127 (!) foto’s  

Wethouder Hoen opent expositie (kostuums Tael van 

et Hatte) 

06-07-2019 7 foto’s  

Wonderkamers met kunst van Sigrid Hamelink en 

Marjolein Spitteler 

14-07-2019 6 foto’s  

Oprichten energiecoöperatie. Vraag van PB 09-08-2019 1 foto  

Open dagen Fuchsiatuin 11-08-2019 8 foto’s  

 

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. 

 

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

 

Help het Dorpsarchief 
Deze keer hebben we een foto geplaatst van de ponyclub ‘De 

Slingerruiters’. Tijdens het 15-jarig jubileum is deze foto genomen met de trotse ruiters in 

defilé. Ik weet niet of het vooraf ging aan een wedstrijd, maar de club kennende zal dat vast 

gebeurd zijn. De ponyclub had zelf een prachtig vaandel, dat hier dan ook trots getoond 

wordt. Waar het vaandel is gebleven is ons helaas niet bekend. Wie weet gaan we volgend jaar 

in september 2020 tijdens het Sneupersweekend wel extra aandacht aan de ponyclub besteden 

en komt het vaandel dan te voorschijn. 

 

mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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De ‘springbak’ lag tussen de percelen van Idzardaweg 19 en 23. Eigenlijk moet ik zeggen 

‘ligt’, want het is nog steeds in gebruik. Helaas niet meer door de ponyclub, maar zeker door 

individuele  ruiters.  

Op dit moment is de springbak eigendom van Joop Postma en Coby Menger. De familie 

Postma (Sieger en Joukje) en Menger (Minne en Coby) hebben er voor gezorgd dat de 

ponyclub deze grond financieel kon aanschaffen. Verder hebben de beide families de 

springbak nu belangeloos beschikbaar gesteld voor iedere spring- of dressuurruiter. 

De foto is in 1989 gemaakt, hierdoor is terug te rekenen naar een oprichtingsdatum van 1974. 

Wanneer de ponyclub opgehouden is te bestaan, is mij op dit moment niet bekend. Hopelijk 

krijgen we door dit artikel deze gegevens ook nog boven water. 
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De onbekende man van de vorige keer (mei 2019) is helaas 

door niemand herkend en zal als dusdanig in de archieven 

opgenomen worden. 

Reacties graag via de onderstaande mogelijkheden, ook als 

u meer informatie of foto’s van de ponyclub heeft. 

 

 

Namens het dorpsarchief, 

Joop Sanders 

 

 

 

 

e-mail: archief@ter-idzard.nl (denk om het liggende streepje) 

Joop Sanders, Idzardaweg 96, 8476ER Ter Idzard 

Tjis Diever, Idzardaweg 51D, 8476EN Ter Idzard 

Koosje Hornstra, Idzardaweg 7A, 8476EL Ter Idzard 

Jan Punter, Idzardaweg 85, 8476ER Ter Idzard 

## Sinds vorig jaar september is het dorpsarchief weer actief in het kerkje. Wij zijn daar elke 

donderdagmorgen bezig met het archiveren van documenten/krantenknipsels/foto/aktes.  

U bent altijd welkom om even langs te komen tussen 9:30 – 12:00 uur. 

 

 

 

 

mailto:archief@ter-idzard.nl
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Een kijkje in het dorpshuisleven van Yvonne 

 

 

 

Een column, en ook nog iedere maand, dat 

is wel even iets anders dan zomaar een 

stukje schrijven over onze dagelijkse 

belevenissen in en rond het Dorpshuis. De 

redactie benaderde mij hiervoor en eerlijk 

gezegd was mijn reactie: “Dat ga ik niet 

doen!”, maar Sjoukje bracht het 

overtuigend en ziehier, mijn eerste bijdrage 

van misschien een korte of lange reeks 

gebeurtenissen, al dan niet afspelend in 

het, hoop ik voor velen, ontmoetingspunt 

van onze dorpen. In mijn eerste bijdrage 

wil ik de aandacht richten op al onze 

vrijwilligers, want zonder vrijwilligers is 

het onmogelijk een dorpshuis draaiende en 

rendabel te houden. Wat is er een werk 

verzet dit jaar en dan heb ik het alleen nog 

maar over de grotere klussen. Het dak van 

de grote zaal is vervangen, met alle 

ongemakken van binnenstromend 

hemelwater, de gehele buitenkant is 

opnieuw in verf gezet onder deskundig 

toezicht van Peter de Vries, die hier vele 

uurtjes heeft ingestoken. Daarna is de vloer 

van de grote zaal professioneel geschuurd 

en in de olie gezet, de vloer ken je niet 

weer, zo mooi is deze geworden. Dan alle 

andere voorkomende werkzaamheden als 

het onderhoud aan de tuin, kleine 

reparaties, technische en geluidsklussen; 

teveel om op te noemen. Zonder dit hele 

netwerk om ons heen waren we nergens en 

zouden we allang gestopt zijn met het 

beheren van het Dorpshuis. Maar de 50 

jaar Schokkers in het Dorpshuis is in zicht, 

in 2020 is het zover. We gaan hier zeker 

aandacht aan besteden maar de invulling 

volgt. In al die jaren zien we verenigingen 

gaan en komen, zijn er vele feestjes 

gevierd maar zien we ook steeds meer dat 

je heel mooi een uitvaart of afscheid vanuit 

het Dorpshuis kunt realiseren. Vanuit je 

eigen omgeving afscheid nemen van een 

dierbare, die vaak als gast in het Dorpshuis 

aanwezig was en daar dan een laatste groet 

in aanwezigheid van dierbaren. Dit is een 

mooi aspect van het beheer van een 

dorpshuis, rouw en trouw, maar ook een 

vergadering, toneel, familiereünie, cursus 

of wat voor vorm dan ook. Persoonlijk 

vind ik het erg belangrijk om eenieder 

gastvrij te ontvangen, te luisteren naar 

eenieders verhaal, belangstellend te zijn 

maar altijd voorzichtig omgaan met alle 

dingen die je hoort en dit nooit naar buiten 

te brengen. Nu in de rustige 

zomermaanden is het heerlijk om even in 

je eigen omgeving bezig te zijn, even er 

helemaal tussen uit tijdens vakantie, maar 

dan kriebelt het weer om eenieder te 

ontmoeten, te luisteren naar alle verhalen 

en belevenissen van iedereen, alle 

ongemakken en problemen met 

gezondheid te horen, en gewoon even 

ouwehoeren tijdens een potje biljart, 

kaarten of koersbal. Want ook dat hoort er 

bij. Tot ziens!  Yvonne Doeven 

 

Is het 1 september prachtig weer 

Dan is de herfst het evenzeer 

 

Yvonne Doeven 

Maandelijkse column 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzel 
 

 

Beste Puzzelaars,  

Er ligt weer heel nieuw puzzelseizoen voor ons. We beginnen niet al te moeilijk met 

bochtenwerk. Hier vult u, het diagram volgend, de juiste antwoorden op de 

kruiswoordopgaven in. In de grijze vakjes ontstaat dan, achter elkaar gelezen, een woord. 

Elke oplossing begint steeds met de laatste letter van het voorgaande woord. 

De hele puzzel goed opgelost levert 10 punten op en het oplossingswoord 5 punten extra. 

 

fot  

Cultuur In Ter Idzard  

2019 - 2020 
 
Bonifatiuskerk Idzardaweg Ter Idzard 

FLING 
Keltische zang en muziek, o.a.  
bouzouki, whistle, uilleann pipes, bodhrán 

26 OKT 

2019 

23 NOV 

2019 

25 JAN 

2020 

29 FEB 

2020 

28 MRT 

2020 

EDOUARD & JEROEN 
Franse chansons en meer, 
gitaar, piano en accordeon 

DUO ALICANTE 
Zang, blokfluiten en (octaaf)gitaar 

ATAFEL! 
Nederlandstalige kleinkunst,  
a capella en piano TRIO DMITRIO 

Jong Artez Talent 
piano, cello, viool 

cultuur@ter-idzard.nl reserveer alvast in uw agenda! 
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Bochtenwerk 

 

 

 

 

U kunt de oplossingen (vóór 6 oktober) inleveren bij een van de redactieleden of bij mij in de 

brievenbus. (Pastoriestraat 20, 8471 ZR Wolvega) of per mail s.hogeling@kpnmail.nl . 

Ik hoop weer op een grote deelname. 

Veel puzzelplezier, 

Sientje Hogeling 

 

 

mailto:s.hogeling@kpnmail.nl
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Karkepraot 
Twee manieren om de werkelijkheid te bezien 

Vrijdagavond. Gerrit Weltevree zit in de kamer. De haard brandt en zijn vrouw Yvonne zet 

hem een glas rode wijn voor. Ze zegt: “Leg dat tijdschrift eens weg, ik heb belangrijk 

nieuws.” Gerrit moet even omschakelen. Zelfs in het weekend leest hij vaak nog iets over zijn 

vakgebied. Hij draagt niet voor niets de titel ‘prof’. “Je wordt vader!” zegt Yvonne en ze geeft 

hem een zoen. De omschakeling duurt even, maar dan is het ook raak. Hij is nog maar net van 

de verbazing bekomen als hij hoort dat het een tweeling wordt. Hoe is het mogelijk! Wie 

weet, misschien wel een jongen en een meisje. Het ideale gezinnetje. Hij zal er voor hen zijn, 

belooft hij zichzelf. Maar zover is het nog niet. 

De maanden verstrijken. Na de eerste, wat moeilijke, periode gaat alles verder volgens het 

boekje. Yvonne draagt haar zwangerschap zichtbaar. Ze voelt zich goed en af en toe strijkt ze 

met haar handen over haar buik. Voelt ze voetjes trappelen, dan kan ze haar geluk niet op. En 

daar, binnen in haar baarmoeder, ontwikkelen de beide jongetjes – nee, geen meisje – zich tot 

steeds meer ‘volwassen’ baby’s. Omdat het kinderen van een 

professor zijn, kunnen ze al eerder praten en denken dan andere 

kinderen. Ze houden er al hele beschouwingen op na.     Hoor maar: 

“Geloof jij in een leven na de geboorte?” “Ik denk het. Misschien is 

ons bestaan wel een voorbereiding op... hoe moet ik het zeggen, een 

ander leven.” Het blijft even stil.   

Dan: “Ik denk het niet. Hoe zou het er dan uit moeten zien?” “Dat weet ik niet. Maar als ik 

mijn fantasie gebruik, denk ik: misschien zullen we dan wel kunnen lopen. We hebben 

voeten. En misschien ook wel eten met onze mond. Waarvoor zullen we die anders gekregen 

hebben en...” “Kom nou! Zelf lopen, eten. Gebruik je verstand man. We hebben een 

navelstreng en daar komt onze voeding door. Je hebt wel veel fantasie broer.” “Ja, dat zeg je 

nu wel. Maar ik kan er niet bij, dat dit alles is. Waarom zou er na onze geboorte niet iets 

nieuws kunnen ontstaan? Iets wat wij niet weten?” Schommelend in het vruchtwater valt er 

een stilte. Dan: “Weet je, ik geloof niets van wat je zegt. Er is nog nooit iemand 

teruggekomen na zijn geboorte. Nee, ik blijf erbij, dit is het leven wat wij kunnen overzien. 
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Jouw gedachten zijn allemaal gebaseerd op fantasie.” Maar de ander laat zich niet zo maar 

overtuigen en zegt:” Niet dat ik het allemaal zeker weet, maar ik geloof het. Als we geboren 

zijn, zullen we ook onze moeder zien en die zal dan verder voor ons zorgen.” “Waar heb je 

het nou over? Moeder, wat is dat? Waar is die dan?” “Er moet iets zijn wat voor ons zorgt. 

Zonder haar zouden we er niet zijn.” “Jij... jij bent een fantast. Ik hou meer van de 

werkelijkheid. Ik geloof wat ik zien kan. Een moeder, ik heb er nooit een gezien. Dus dan 

bestaat ze ook niet. Je moet meer met beide benen op de grond staan man.” Zijn broertje krijgt 

ineens de hik van het lachen. “Weet je wel wat je net zei? Met beide benen op de grond 

staan.” En hij vervolgt: “Ik heb ook nog nooit een moeder gezien. Maar soms, als het heel stil 

wordt, hoor ik iets zingen. Dan heb ik het gevoel dat er iets, een hand ofzo, over onze wereld 

strijkt. En dat noem ik moeder.” Even later zoeken twee duimen naar een mond en de stilte 

voelt vertrouwd aan.        

 dsdenhollander@outlook.com 

 
 

 

“Het winnende lot” 

 

 

Vervolg verhaal deel 6 

 

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. 

Door dorpsgenoten, oud of jong, wordt 

gezamenlijk een vervolgverhaal, feuilleton, 

geschreven. Eenieder die het leuk lijkt om ook 

een stukje te schrijven, kan zich aanmelden bij: 

suzesanders96@gmail.com . Zij zal dan op 

binnenkomst van aanmelding eenieder 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 

mailto:dsdenhollander@outlook.com
mailto:suzesanders96@gmail.com
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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 onder schot gehouden, we 

worden samen in een auto geduwd en na wat omzwervingen overgezet in een busje. Wat 

er met ons gaat gebeuren, geen idee. Het is donker en ik ben bang, mijn hele leven trekt 

aan mij voorbij. Dan een telefoontje, je bent in België. Ook bang begint Fadoua mij nu 

te vertellen dat ze familie van haar heeft gezien en dat die waarschijnlijk gekomen zijn 

omdat ze moet worden uitgehuwelijkt, wat ze niet wil, want ze woont al samen met 

Berend in Enschede. Ondertussen zijn we wel naar een verlaten huis gebracht. Hoe zal 

dit verder gaan...... 

 

Het scheelt, dat we samen in een kamer gestopt worden. Nou hebben we tenminste wat steun 

aan elkaar. Het ruikt er muffig. Er staat een gammel 

eenpersoonsbed en een oud bureautje met een soort 

keukenstoel erachter. Het begint al wat te schemeren 

en door het raam zien we dat we in een bos beland 

zijn.  

Dat vind ik al van jongs af aan vreselijk. Ik heb nooit 

vlak bij een bos willen wonen. Je weet nooit wat er tussen die bomen voor gevaar schuilt.  

Vooral in het donker ben ik altijd bang voor alle schaduwen en nou zie ik voor mijn gevoel 

ook van alles bewegen. Fadoua is op het bed gaan zitten en huilt geluidloos. Ik ga naast haar 

zitten en sla een arm om haar heen.  

Ze vertelt over de man, met wie ze had moeten trouwen. Die had haar vader voor haar 

uitgezocht, maar toen ze de foto zag van een dikke, kale oudere man heeft ze zich er met hand 

en tand  tegen verzet. Maar dat hielp niet echt. Op de dag dat hij op Schiphol zou aankomen, 

is ze het huis van haar ouders uitgevlucht. Omdat ze wel verwacht had, dat het zo zou gaan, 

had ze haar vlucht goed voorbereid en was ze onder een andere naam in het oosten van het 

land een nieuw leven begonnen. Ze was heel gelukkig met Berend, maar ze was er natuurlijk 

altijd op bedacht, dat ze haar vinden zouden en die nachtmerrie is nou dus werkelijkheid 

geworden.  

“Wat kunnen we doen om hier weg te komen?” vraagt ze. 

Ik zeg dat ik nog geen idee heb, dat ik niet eens weet waar we zitten, al vermoed ik dat het in 

België is. Maar dat helpt ook niet veel.  

De politie zal ondertussen in de bus wel nagevraagd hebben wat er is gebeurd, maar het zal 

wel een hele tijd duren, voordat ze onze ontvoerders op het spoor zijn. Als dat al lukt. Vooral 

ook omdat we over moesten stappen in dat busje. 
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Ik begin honger en dorst te krijgen. Het is al even geleden dat ik wat te eten en drinken gehad 

heb. Mijn handtas is in de bus achtergebleven. “Heb jij wat te eten bij je?” vraag ik Fadoua. 

“Helaas niet.” zegt ze. Ik voel in de zak van mijn vest en daar vind ik 

een platte Milky Way. Gezusterlijk delen we die.  

 

 

Buiten is het ondertussen aardig donker geworden en we zijn doodop van alle spanning.  

In de kamer is wel een lamp, maar er gebeurt niks als ik aan het knopje zit. Ze hebben de boel 

dus afgesloten, net als de deur. Ook in het raam is geen beweging te krijgen.  

Verder is het doodstil. Zouden de ontvoerders ons hier achtergelaten hebben en er vandoor 

zijn? Dat lijkt me stug. Ze komen vast terug voor Fadoua. Daar houd ik me dan maar aan vast. 

Er zit niks anders op dan ons er voorlopig maar bij neer te leggen. 

“We kunnen er ook wel bij gaan liggen.” stel ik voor aan Fadoua en die is het met me eens. 

Het is krap op het eenpersoonsbed en dus liggen we dicht tegen elkaar aan. 

“Wat ruikt ze lekker en wat heeft ze zacht haar.” denk ik en dan val ik in een onrustige slaap. 

 

Ik schrik wakker als er ineens harde stemmen achter de deur klinken en ik hoor dat de sleutel 

wordt omgedraaid. Het licht van een felle zaklantaarn schijnt me in het gezicht.  

“Opstaan en gauw een beetje!” klinkt een mannenstem met een buitenlands accent en hij trekt 

me aan de haren overeind. De andere man sleurt Fadoua uit het bed en dan….. 

Wordt vervolgd, 

K 

 

 

 

Vrouwenactiviteiten 
 

 

Rondleiding Oevertuin van Elly en Floris van den Oever (vandaar ook de naam 

Oevertuin!) 



23 

 

Elly vertelde in haar inleiding dat zij en haar man in 

kleine stappen gedurende 17 jaar deze speelse tuin 

hebben gecreëerd. Ze zijn in 1998 eerst begonnen met 

het planten van een aantal bomen en het aanleggen van 

een vijver. Later kwamen er allerlei soorten planten 

bij. De Oevertuin bestaat uit een natuurlijk gedeelte, 

wat overloopt naar een gecultiveerd gedeelte. Vanaf 

2011 is de tuin open voor publiek. 

Ondanks dat het al september was, stonden er nog 

veel planten in bloei. Tijdens de wandeling door de 

tuin werden we verrast door onverwachte en 

prachtige doorkijkjes. 

We waren met acht dames en we hebben erg 

genoten van deze mooie tuin. Dit bezoek was zeer 

de moeite waard! 

Marijke de Kan(Foto’s Marijke) 

 

 

  

Bonifatiuskerk Ter Idzard 

 

Activiteiten 

Tsjerkepaad 

Nu de zomer op z’n eind loopt kijken we terug op Tsjerkepaad. 
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Op 29 juni jl. opende wethouder Roelof Theun Hoen de expositie in de kerk. Nog één keer 

werd teruggeblikt op ‘De Tael van et Hatte’. De 

kostuums en accessoires, zoals de hoofddeksels, 

waren prachtig tentoongesteld. Ook waren er foto’s 

en teksten. 

De tentoonstelling kon op de zaterdagen worden 

bezocht. Vrijwilligers stonden de bezoekers te 

woord en zorgden voor een kop koffie of thee. 

Menig bezoeker schreef een waarderend woord in het gastenboek.  

 

Sneupersweekend 

Tijdens het weekend van de Open Monumentendagen op 14 en 15 september jl. kon men 

terecht bij het Dorpsarchief ‘Idzawolda’. 

Dit Sneupersweekend is een jaarlijks weerkerende activiteit waarbij bezoekers zelf in de 

naslagwerken kunnen zoeken naar antwoorden op 

hun vragen, bijgestaan door de medewerkers van het 

archief. 

 

 

Winterseizoen 

Voor het herfst- en winterseizoen staat weer een 

aantal concerten op de agenda, de eerste op 26 oktober a.s. 

In deze uitgave van ’t Kontakt kunt er meer over lezen. 

 

Denktank 

En zoals eerder gemeld wordt er gekeken of er naast de concerten ook andere mogelijkheden 

zijn om de kerk een rol te laten vervullen bij activiteiten. 

Dit vergt tijd en staat op de agenda van de Plaatselijke Commissie van de kerk. 

 

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 

mailto:e.g.kanis@planet.nl
mailto:mdirksmawijnstra@hotmail.com
mailto:catrien.klaas@hetnet.nl
mailto:pro.ter-idzard@hotmail.com
mailto:akvandenberg@kpnplanet.nl
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Tentoonstelling 

Zaterdag 7 september was de laatste dag dat 

een aantal kostuums van De Tael van et Hatte 

van dichtbij te bekijken waren in de 

Bonifatiuskerk. 

Naast wat bekenden uit de drie dorpen hebben 

in de zomermaanden vooral mensen van 

buitenaf de kleding en het kerkje bewonderd. 

In het gastenboek is te lezen dat de bezoekers onder de indruk waren van waar een kleine 

gemeenschap groot in kan zijn. 

Er was voor liefhebbers ook nog gelegenheid het orgel te bespelen, wat voor extra sfeer 

zorgde op deze laatste tentoonstellingsdag. 

(foto’s Lenus v.d. Broek) 
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  KOERSBALVERENIGING 

 
               TER IDZARD E.O.    

 

 

Uitslag 3 september 2019 

A = Plaats. C = Wedstrijdpunten.  D = Punten op de mat. E = Aantal gespeelde wedstrijden 

 

 

A  C D E A  C D E 

1. Riek Bergsma 10 9  13. Joop Bos 4 4  

1. Hilly Zomer 10 9  13. Imkje Koen 4 4  

3. Geert Heida 10 8  15. Loes van Beest 4 3  

3. Jitske Dijkstra 10 8  15. Renske Heida 4 3  

5. Femmy Pen 8 10  17. Henk Westerhof 4 2  

5. Render Remsma 8 10  17. Aly Mintjes 4 2  

7. Jan Bakker 6  5  19. Jan Boek 2 2  

7. Piet Nell 6 5  19. Klaasje Pijlman 2 2  

9. Eke de Boer 6 4  21.  Annie Bergsma 0 0  

9.  Tjeerd van Dijk 6 4  21. Janke Westerhof 0 0  

11. Immie de Boer 6 3         21. Koos Meyners 0 0  

11. Jo de Jong 6 3  21. Anneke Nijenhuis 0 0  

          

          

Niet gespeeld: 

Piet Spin    Julia Becude   Dinie de Mooi    Elly Moes    0      0 
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Nieuws van De Striepe 
 
‘De scholen zijn weer begonnen’, het spandoek heeft u vast al zien hangen.  

Normaal gesproken gaan we in de laatste week van de zomervakantie al bezig met de 

voorbereidingen alleen kwam dit nu op de tweede plaats. Onze juf Anja moest afscheid 

nemen van haar man Hilco. We hebben als team juf Anja kunnen steunen bij dit afscheid en 

hebben met de kinderen iets moois gemaakt zodat ze weet dat we aan haar denken.  

 

En dan gaat het leven verder, ook in de klassen: tafels klaarzetten, alle materialen uitdelen en 

ervoor zorgen dat iedereen aan de slag kan met een chromebook.   

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de 

leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn 

daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. 

We zetten de Gouden Weken in om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen. 

 

 

In de tweede week wordt er hard gewerkt. 

Wat spelen de kinderen mooi in het nieuwe 

‘Huus’ en de kinderen van groep 3 zijn 

gretig bij het leren lezen. Alle dagen een 

nieuwe letter lezen en ook al netjes kunnen 

schrijven, het is een hele klus!  

In alle groepen is gesproken over de 

klasregels en zijn er mooie posters gemaakt 

met de kinderen.  

 

 

Voor rekenen zijn we dit jaar gestart met 

een nieuwe methode. Dat betekent tijd investeren in het inlezen van de inhoud van de lessen 

en bekijken hoe je de rekenles zo goed mogelijk kunt geven.  
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We gaan dit jaar verder aan de slag met doelgericht werken. Zo is te zien dat de doelen op het 

bord staan.  

Kinderen weten dan waar ze die dag mee aan het werk gaan en kunnen op het einde van de 

dag hierop reflecteren. Is het gelukt of heb ik hier morgen nog hulp bij nodig? 

Na schooltijd nemen de leerkrachten tijd om over de nieuwe methode te sparren. Waar loop je 

tegenaan, heb je tips voor je collega en hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen de juiste 

aandacht krijgt in de verschillende niveau? Een mooi proces, zo zie je maar. Iedereen leert 

elke dag! 

 

We kijken uit naar de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Reis mee! En in alle groepen 

wordt hier aan gewerkt. Zo gaan we bijvoorbeeld op excursie naar het Scheepvaartsmuseum 

in Sneek. Dit wordt een hele mooie reis! 

Met vriendelijke groet, Hinke Heida                

 

 

 

 

’t Hummelhûs 

 

De koe loeit.      
De leeuw brult.  

Het varken knort en een hond? Die blaft.  

We zijn bij ‘t Hummelhus gestart met thema dieren. De leefomgeving, het eten, de jongen en 

natuurlijk onze eigen dieren staan centraal. We springen als kikkers, slapen als een os en 

huppelen buiten als lammetjes in de wei.  Van thema dieren worden wij echt wel blij!   
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1 aapje in de slagroom   

2 beren vol met zeep  

3 geiten in de pudding  

4 zebra’s zonder streep  

5 zingende giraffen   

6 wolven in de trein  

En 7 dikke kikkers die snipverkouden zijn  

8 zingende giraffen  

Wel 9 kangoeroes  

En 10 gestampte muisjes, die dansen voor de poes!   

En zing je vaak dit liedje dan leer je bovendien   

eenvoudig alle cijfers van 1, 2, 3 tot 10!   

Team ’t Hummelhus Oldeholtpade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=+wJse0vk&id=F33CEC6BD88D86D83EF21DDF4E1F0DF201C8DEDC&thid=OIP.-wJse0vkKn62Bhpglo6daAHaFj&mediaurl=http://www.kortingdierentuinkaartjes.nl/wp-content/uploads/2017/07/Apenheul-aapjes.jpg&exph=1200&expw=1600&q=aapjes+apenheul&simid=608014570479420646&selectedIndex=1
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Plaatselijk Belang 

TER IDZARD, OLDE- EN NIJEHOLTWOLDE  

         Email-adres: pb@ter-idzard.nl 

 

Nieuws vanuit Huis op Maat van Mieke Koot: 

Huis op Maat gaat over wonen en ouder worden. Belangrijk is om mensen te informeren over 

veilig wonen. In september of oktober wordt er een bijeenkomsten georganiseerd voor 

ouderen in het dorpshuis in Ter-Idzard. Dit in samenwerking met de gemeente.  

De gemeente schrijven ouderen boven de 65 jaar aan, om zich aan te melden voor een 

bijeenkomst. Hier wordt voorlichting gegeven over veilig wonen. Mensen kunnen zich daarna 

opgeven voor een huisbezoek. 

We hebben inmiddels 2 vrijwilligers uit onze 3 dorpen gevonden, Marieke van Ameide en Jan 

Porton, die  een cursus hebben gevolgd en die de mensen uit het dorp gaan bezoeken die zich 

tijdens de bijeenkomst aangemeld hebben voor een vervolg gesprek. 

 

Nieuws vanuit Postcode Roos: 

Energie Coöperatie de Toekomst in Steggerda houdt zich bezig met duurzame energie, doet 

dit o.a. door het ontwikkelen van kleinschalige postcoderoos projecten 

voor zonnepanelen. In 2018 is aan de Vaartweg in Steggerde de eerst 

boerderij dak vol gelegd met zo’n 200 panelen. De 14 eigenaren van 

deze panelen wonen in het postcodegebied van Steggerda. Op dit 

moment is de coöperatie bezig met het ontwikkelen van een zonnedak 

aan de Meenthe in Wolvega. 

Wij, als Plaatselijk Belang, willen inventariseren of er in onze 3 dorpen ook behoeft is om een 

eigen energie coöperatie op te richten. We kunnen dan ondersteuning en advies krijgen van 

EC de toekomst. 

mailto:pb@ter-idzard.nl
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Op een donderdag in september of oktober willen we hier een bijeenkomst over beleggen. Bij 

minimaal 20 belangstellenden kan dit door gaan. Momenteel hebben een paar mensen zich 

aangemeld en er is al iemand die zijn dak beschikbaar wil stellen. 

Mocht u belangstelling hiervoor hebben dan kunt u zich opgeven bij het Plaatselijk Belang 

Eensgezindheid. 

E-mail: pb@ter-idzard.nl of tel.nr: Rob de Kan 0561-688376 

Hierbij ook aanvullende info die we gekregen hebben van EC de toekomst: 

En wat je zelf oogst, hoef je niet te kopen. Hierdoor kan dus het maandbedrag voor de 

energieleverancier omlaag en houd je meer geld over voor leuke dingen. 

Energie coöperatie “De Toekomst” geeft u graag advies wat in uw situatie de beste manier is 

om te investeren in zonnepanelen. 

Een indirecte manier van oogsten is het besparen van energie. Dit kan door het huis te 

isoleren zodat er op jaarbasis minder gas nodig is om het 

huis te verwarmen. 

Met een goed geïsoleerd huis kan het zelfs mogelijk zijn het 

huis te verwarmen met een warmtepomp. Wel een hoger Electra verbruik (wat je weer kunt 

compenseren met extra zonnepanelen) maar dan kun je wel van het gas af. 

Per 15 augustus is er een nieuwe subsidieronde van start gegaan met als doel het treffen van 

energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Hiermee is tot €10.000 per 

woning subsidie te verkrijgen (en zelfs tot €15,000 als dit resulteert in een zeer energie zuinig 

huis!) 

 - Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar en bewoner  

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van 

energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.  

Wilt u voor de SEEH in aanmerking komen, dan moet u na 15 augustus 2019 minimaal 2 

grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. U 

kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. 

mailto:pb@ter-idzard.nl
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Voorwaarde is verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning 

en ook niet eerder SEEH-subsidie kreeg.  

Link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-en-bewoner 

Energie coöperatie “De Toekomst” geeft u graag advies wat in u situatie interessante opties 

voor isolatie en energiebesparing zijn. 

Meer informatie op: www.ecdetoekomst.nl 

Email: ecdetoekomst@gmx.com 

 

Plaatjes sparen 

Bij Albert Heijn Wolvega kunnen tot en met 3 november historische plaatjes van 

Weststellingwerf gespaard worden om daar het boek ‘Groeten uit Weststellingwerf’ mee te 

vullen (zie foto’s). 

Mocht u persoonlijk geen belangstelling hebben in de plaatjes en de spaaractie, zou u dan wel 

voor anderen willen sparen?  

De plaatjes kunnen ingeleverd kunnen worden bij Joop Sanders, Idzardaweg 96 

8476 ER Ter Idzard.  

Er wordt na de actie een ruilmoment geprikt in het kerkje in Ter Idzard, zodat mensen 

hopelijk hun boek vol kunnen krijgen.  

 

Spaart u mee? Alvast bedankt! 

   

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidies-regelingen%2Fseeh%2Feigenaar-en-bewoner&data=02%7C01%7C%7C440903a1dd8b4c12799008d72d864a53%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637027927100235736&sdata=ow8WIuzC5181SVPgsG7EHpb2AbrOU6V%2BA9bPVSKfecc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecdetoekomst.nl&data=02%7C01%7C%7C440903a1dd8b4c12799008d72d864a53%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637027927100245747&sdata=enQH3CeoT9vA%2FRdPbq5%2Bbvd%2B6VnYk35OiZSjuK94RZg%3D&reserved=0
mailto:ecdetoekomst@gmx.com
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Rebus 
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Kleurplaat 

 

 


