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‘ t KONTAKT 
 April 2020, 34e jaargang nr. 8 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 3 mei 2020 

 Verschijningsdatum 19 mei  2020 

Deze maand 
Een maand terug kreeg ik van Vronie bijgevoegd krantenknipsel op de 
Whatsapp. Wij gingen als redactie in beraad: wat te doen met het april-
nummer? We missen de aankondigingen en verslagen van de 
activiteiten, uitslagen van de 
verenigingen. Maar zeggen we 
dan: “We kunnen geen Kontakt 
maken deze maand.”? Het gevolg 
is, dat ook de drukker zijn 
inkomsten mist in deze moeilijke 
tijd.  
Plus dat de adverteerdersafspraak 
van 10 x adverteren ook niet 
nagekomen wordt. Dus de vraag 
was: wat te doen? Kunnen we 
alternatieve kopij be-denken? Wat 
doen de dorpsgenoten tijdens deze 
coronacrisis? Krijgen we dat 
georganiseerd?  
We stuurden onze vaste schrijvers 
een mail en deden een oproep op 
de website. Het resultaat is een goed gevuld Kontakt, met afwisselende 
teksten om te lezen. Live contact is voor ons als dorpsbewoners lastig in 
deze tijd, geen groepsbijenkomsten, maar wel kunnen wij door de 
digitale communicatiemiddelen en het Kontakt op de hoogte blijven van 
elkaar. De redactie heeft vergaderd via Whatsapp, ging best goed!  
De Kontakten worden door Tineke bij de bezorgers gebracht.  
Voor de maand mei nodigen wij jullie opnieuw uit om kopij in te 
zenden. Hoe gaat het onderwijs thuis aan de keukentafel? Wij zijn 
nieuwsgierig hoe de kinderen dit ervaren. Of hebben jullie suggesties, 
hoe je je in deze tijd kunt vermaken? Laat het ons weten. Namens de 
redactie, voor iedereen: blijf gezond, let op elkaar en geniet van 
de lente!                                       Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 
   

01.09.2020 Start Koersbalseizoen 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

15.09.2020 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

25.09.2020 Advendokaarten/tachtigen 20.00 uur 

29.09.2020 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

 Schut- en Klaverjassen 20.00 uur 

 
 
 
Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
 

Seizoen 2019/2020: 

 

Inleverdata kopij  Verschijningsdata     

5 april       21 april 
3 mei       19 mei 
7 juni       1 juli 
 

 

 

Plaatselijk Belang Oud Papier 
 

 

 

In verband met het coronavirus is besloten om in de maand april in ieder geval geen oud 
papier op te halen. Graag het oud papier wel bewaren, omdat er de eerst volgende keer extra 
mensen ingezet worden en een extra container geregeld wordt! 

 

Alvast bedankt voor de medewerking,  
Bestuur Plaatselijk Belang  
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Oproep Dorpsarchief 
Het Dorpsarchief Idzawolde bestaat al sinds 1999. Dit Dorpsarchief wil de historie van onze  

3 dorpen conserveren. Wij zijn op zoek naar foto’s, documenten, brieven, aktes, geboorte-

/trouw-/rouwkaarten, ledenlijsten, enz. Denk hierbij ook aan verenigings-administraties. 

 

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

maken voor geïnteresseerden. 

Koosje Hornstra  0561 – 769003 Henk de Vries  0561 -  688393  

Jan Punter      0561 – 688533 Joop Sanders   0561 – 688401 

Of digitaal te sturen per e-mail naar archief@ter-idzard.nl 

     Gooi niets weg, denk eerst aan het Dorpsarchief Idzawolde 
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Stichtingsbestuur Dorpshuis De Bult 
 

 

Goed nieuws vacature beheerder Dorpshuis De Bult 

In het vorige nummer van Kontakt meldden we, dat er geen belangstellenden voor de vacature 
beheerder zijn. Dat is voor ons ook wel begrijpelijk, want het is ook niet iets wat je er zomaar 
even bij doet. Er zijn veel rustige bijeenkomsten, maar de familie Schokker was soms ook met 
beide gezinnen volop aan de slag. Het beheer red je echt niet in je eentje. Hier geldt dat vele 
handen licht werk maken. En op die vele handen bouwen we nu verder.  

Als bestuur hebben we een plan met als centrale vraag: hoe hou je de dienstverlening aan de 
inwoners op het niveau wat we nu hebben bereikt? En dat mag bij kleinere bijeenkomst 
weleens wat gemoedelijk en onder elkaar, maar bij bijvoorbeeld bruiloften en uitvaarten moet 
het tiptop in orde zijn. Dat is ons streven en we zien hele goede mogelijkheden om dat doel te 
bereiken. En het goede nieuws is: Yvonne Doeven blijft ons daarbij stevig ondersteunen!  

Werkzaamheden Yvonne 

Toen de vacature niet in te vullen bleek, hebben we de situatie en het takenpakket opnieuw 
met de beheerders besproken. In grote lijnen heb je taken die je in het Dorpshuis met de 
bezoekers uitvoert, zeg maar de bardiensten, de frontoffice. En je hebt taken die een goede 
dienstverlening in de frontoffice mogelijk maken: de backoffice. Yvonne is bereid is om een 
groot deel van de backofficetaken te blijven doen. Dat kan ze prima met haar eigen agenda 
combineren. Het werk houdt in grote lijnen in dat Yvonne de voorbereidende contacten met 
de gebruikers, het maken van afspraken, het beheren van de agenda, gesprekken en offertes 
rondom feestjes, grote bijeenkomsten en uitvaarten blijft verzorgen. Ook blijft ze het 
voorraadbeheer, de inkoop en de contacten met leveranciers en de boekhouding doen. Kort 
samengevat: Yvonne is de regelneef, die vanuit huis veel kan doen om een goede 
dienstverlening in de frontoffice mogelijk te maken. Daar zijn we bijzonder blij mee.  

We zoeken een coördinator en veel vrijwilligers 

En dan blijven er nog heel veel werkzaamheden over. Die zijn te verdelen in drie 
hoofdgroepen:  
1. de bardiensten inclusief het klaar zetten en opruimen van de zaal  
2. schoonmaakbeurten  
3. het onderhoud van gebouw en tuin  
 
Ons plan is, om deze werkzaamheden samen met onze inwoners uit te voeren. Het Dorpshuis 
is er immers voor en door de inwoners? We vormen rond ieder van deze drie taken een team 
vrijwilligers. Voor het onderhoud van tuin en gebouw hebben we nu al een team en dat werkt 
prima. Voor de andere taken gaat dat zeker ook lukken. Helemaal nu Yvonne bereid is om ons 
op weg te helpen en deze taken goed over te dragen. Maar er is meer nodig. De sleutel tot 
succes is het overzicht over alle werkzaamheden en de coördinatie van de vrijwilligers om die 
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werkzaamheden uit te voeren. Het geheel moet soepel draaien en iedereen moet veel plezier 
hebben in het vrijwilligerswerk. Niemand moet zich zorgen maken of het wel goed komt. 
Daarvoor zoeken we nu een coördinator. Iemand die verantwoordelijk wil zijn voor de inzet 
en het plezier van de vrijwilligers. Iemand die niet alleen de werkzaamheden coördineert, 
maar ook actief meehelpt en leiding geeft als dat nodig is. Bijvoorbeeld in de bediening bij 
grotere bijeenkomsten.  
Yvonne en de coördinator regelen samen alle werkzaamheden en stemmen die onderling af. 
Beide functies vragen veel inzet van tijd en professionaliteit. Veel meer dan je van een 
vrijwilliger mag vragen. Daarom worden beide functies betaalde functies.   

Samengevat hebben we twee vragen:  

1. Wie wil tegen een vergoeding het beheer van het Dorpshuis in de frontoffice coördineren?  
2. Wie wil als onbetaalde vrijwilliger een bijdrage leveren in bardiensten en schoonmaak? 

Voor een opleiding op maat wordt gezorgd.  

Als je mee wilt helpen, meld je dan aan bij één van de bestuursleden of bij de contactpersoon 
van het bestuur. Dat is Jouke Bethlehem, Idzardaweg 6B, 8477 EV Oldeholtwolde,  
06 460 477 79, bethlehem42@kpnmail.nl 

Het bestuur 

 

 
HARRY BOUMAN 

 

Thuiswerker 
 
De kat klimt op mijn schoot. Tijdens een Skype-vergadering met mijn collega’s. Hij kijkt 
recht in de camera en begint hevig te spinnen. Onze Otje, een rode je-weet-welkater, is bijna 
16, stokdoof en heeft longproblemen. Maar met een beetje eten en een heleboel (echt een 
heleboel!) aandacht vindt hij het nog leuk op deze wereld. 
Ineens is daar dan een ‘meet and greet’ met Otje voor mijn collega’s en hun gezinsleden. Op 
de achtergrond van mijn scherm zie ik naast het hoofd van mijn collega Margot het hoofd van 
haar zoontje Ben opdoemen. “Hé poes!”, roept Ben met een hoog stemmetje. Ook zijn zusje 
Nina moet even naar de poes kijken. Otje ziet de drukte van alle beweeglijke hoofden op de 
pop-ups op mijn scherm gelaten aan. En kruipt dan van mijn schoot af. Even later hoort ik 
hem knabbelen van de brokjes in zijn eetbakje. 
Ondertussen is de zakelijke vergadering verworden tot een gezinsbijeenkomst waarin 
ervaringen uitgewisseld worden over het werken thuis met de kinderen om je heen. Ik 
bewonder mijn collega’s om hun flexibiliteit. Je moet toch een manier vinden om je tijd 
tussen werk en gezin te verdelen. 
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Of dit nu het ‘nieuwe werken’ is, dat het management van het bedrijf waar ik werk voor ogen 
had toen ze ons een laptop met beveiligde software en camera gaf om overal ter wereld te 
kunnen werken als er maar wifi is, weet ik niet. Maar het coronavirus heeft het wel voor 
elkaar gekregen, dat we massaal thuis aan het werk zijn. En dan is Skype een prima medium 
om elkaar te zien en te spreken.  
We zien van elkaar, hoe de huiselijke situatie in elkaar steekt. De één zit op een koude zolder 
met de capuchon van zijn hoody over zijn oren, terwijl hij op kantoor een colbertje aan heeft. 
Een ander zit op de bank in een slobbertrui met op de muur erachter de tekeningen en 
knutselwerkjes van de kinderen. En ik zit aan de eettafel met de ontbijtspullen nog tegenover 
me. Een grappig gevolg van deze ophokplicht, die door de media een ‘intelligente lockdown’ 
wordt genoemd. 
Ook met Gerard, bij wie ik tijdens mijn werkweek in huis woon, skype of bel ik. Of René al 
gek van me wordt, nu ik constant thuis ben, vraagt hij me. Ik antwoord dat dit een prima 
repetitie is voor de situatie na mijn pensioen (over een paar jaar al) en dat het vooralsnog goed 
gaat. René in de tuin, ik aan de eettafel. 
Ondertussen hoor ik via de radio de berichten over het aantal doden en nieuwe besmettingen. 
Over de situatie in de verpleeghuizen, op de IC’s en in de thuiszorg. In mijn omgeving is nog 
niemand getroffen door het virus. Gelukkig.  
De lentezon schijnt door het eetkamerraam en verwarmt mijn nek en rug. Hopelijk verdwijnt 
het virus snel. En kunnen we allemaal weer een normaal (buiten)leven gaan leiden. 
 
 

Help het Dorpsarchief 
 
De Vogelwacht Oldeholtpade e.o. 
Deze vereniging bestaat al sinds 1947 en is nog steeds een zéér actieve vereniging met veel 
jeugdleden. Recentelijk zijn ze zelfs in staat geweest een vogeleiland te creëren nabij de 
Linde.  
 
De foto die van een groep leden van de Vogelwacht was afgebeeld, gaf in eerste instantie 
weinig reacties. Maar geleidelijk aan kwamen mij berichten te oren, dat er hier en daar toch 
wel de nodige personen zijn herkend. 
De eerste die reageerde was Eijte Delsma (zoon van de bakker). Jan Punter kon direct al Titus 
Meijners herkennen, ook Chiel Hornstra herkende er een aantal, maar met kop en schouders 
stak de familie Hoekstra er bovenuit. Zij herkenden ze allemaal op twee na. Uiteraard wisten 
ze de naam van de hond (Max) ook nog. Hier volgen de namen, zoveel mogelijk van links 
naar rechts. 
Staand: Titus Meijners, Appie Oosterloo, Henny Meijners (zoon van Thijs), Eeltje Demmink, 
Iepie Hoekstra 
Geknield: Trinus Hoekstra, Sietze Hiemstra (?), onbekend, onbekend, Hanne Demmink  
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Staande: Frits Demmink, Piet Demmink, nn Wietses (jager) 
Achteraan: Gerrie Hoekstra, Sjoekje Hoekstra, Tineke Hoekstra 
Hoogstwaarschijnlijk is de fotograaf  ‘moeder Hoekstra’ en de foto is genomen rond 1971. 
De twee niet herkende jongens kunnen van Oldeholtpade komen. 
 

 
 
Wilt u deze verkleinde foto beter bekijken, 
ga dan naar de website van Ter Idzard en 
kijk eens op https://www.ter-
idzard.nl/actueel/dorpskrant/fotopages  en 
klik op de juiste maand. 
 
Schoolfoto 
Ik weet niet, of er ouders waren die problemen hadden met het herkennen van hun kinderen, 
maar wij hebben de hulp van juf Froukje in moeten roepen om alle namen te krijgen. 
Uiteraard was het voor Froukje een ‘fluitje’, hoewel ze wel moeite had met de kinderen, die 
met de rug naar de fotograaf zitten. Uiteindelijk kon ze tóch nog alle namen doorgeven: 
1 Daan vd Zwaan, 2 Bram Zwartjes, 3 
Manta Ackerman, 4 Suzan de Vries, 5 
Nienke Dijkstra, 6 Ulrike Weerman, 7 Nico 
Haanstra, 8 Jelle Akkerman (neefje van 
Sharon), 9 Marlies de Vries, 10 Froukje van 
Es, 11 Sharon Akkerman, 12 Andrina 
Weerman, 13 Eise Meijners, 14 Patrick 
Huitema, 15 Bascha Ackerman, 16 Joyce 
Sierdsma, 17 Marjon Gouma, 18 Appie Stenekes, 19 Geesje Akkerman (nichtje van Sharon) 
De foto is waarschijnlijk in 2006 genomen. 
 

Ook voor een vergroting van deze kleurrijke foto kunt u naar de reeds eerder vermelde 
website gaan. 
 

Onbekende groep mensen (ca. 1930) 
Deze foto is voor ons nog steeds een mysterie, we hebben geen idee wat deze groep mensen 
voorstelt. Er zijn bij ons wel wat gissingen: 
Zou het iets te maken hebben met zondagsschool aan de Hamersweg, u weet wel dat bekende 
groene gebouwtje dat recentelijk is afgebroken? Ook de plek waar deze foto is genomen, is 
volledig onbekend. Wij hebben deze foto van mevrouw Alie Bakker-Oppersma ontvangen en 
zij vertelde ons, dat haar moeder hier bij staat. Wij denken zelf een paar mensen te herkennen: 
Achterste rij: Ab Koelma (vijfde van links), Koop de Wit (vierde van rechts), Tette Lukkes 
(tweede van rechts) 
Middelste rij: Harmen Damstra (tweede van links), Aukje Bakker (vijfde van links is zeker), 
Jantje Dijkstra (vijfde van rechts is zeker) 
Voorste rij: Jan Punter (vierde van rechts) 
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Kijk ook even op de website, waar u de foto nog eens kunt vergroten. 
 
Als u ons een hint of idee kan geven wie, waar en wanneer dit is geweest, dan stellen wij dat 
zeer op prijs. 
 
Reacties graag via de onderstaande mogelijkheden. 
 
Namens het Dorpsarchief, 
Joop Sanders 
 
e-mail: archief@ter-idzard.nl (denk om het liggende streepje) 
Joop Sanders, Idzardaweg 96, 8476ER Ter Idzard 
Koosje Hornstra, Idzardaweg 7A, 8476EL Ter Idzard 
Jan Punter, Idzardaweg 85, 8476ER Ter Idzard 
Henk de Vries, Slingerweg 9, 8477 BE Oldeholtwolde 
 
 
## Helaas zijn wij door het coranavirus even niet actief in het kerkje. Zodra de regels 
versoepeld worden, ontvangen wij u daar weer graag. U kunt de commissieleden altijd 
telefonisch of via het e-mailadres benaderen. 
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Lentefoto’s 

Nu door het coronavirus alle activiteiten stilliggen, is het wellicht een idee om buiten in de 

tuin of langs de weg een paar lentefoto’s te schieten. Van de bloemen, die hun pracht weer 

laten zien of springende lammetjes. Als je ze dan deelt met het webteam, zetten wij ze op de 

website. Stuur ze digitaal – als bijlage bij je berichtje - naar foto@ter-idzard.nl.  

 

Nieuws 

Vanwege alle afgelastingen van 

bijeenkomsten en activiteiten, is er helaas 

geen nieuws te melden.    

 

Nieuws delen met de website?   

     

    (bron: RTV Oost)  

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. 

 

Plaatselijk Belang 
TER IDZARD, OLDE- EN NIJEHOLTWOLDE  

Email-adres: pb@ter-idzard.nl  

 

De Dodenherdenking op 4 mei bij het monument in Nijeholtwolde is in verband met 

de coronacrisis zonder publiek. 

Wel worden  kransen gelegd door afgevaardigden van de Gemeente, het verzet, de school van 
Oldelamer en Plaatselijk Belang Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. 

Rob de Kan 
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Een kijkje in het Dorpshuisleven van Yvonne 

 

Een kijkje in het Dorpshuisleven van 
Yvonne staat er boven deze pagina. Nu, het 
Dorpshuisleven van Yvonne ligt stil. Door 
de maatregelen rondom het coronavirus 
zijn alle eet- en drink gelegenheden 
gesloten en daar valt natuurlijk ons 
Dorpshuis ook onder. Los daarvan is het 
niet toegestaan om met meer dan drie 
mensen bij elkaar te staan of te zijn. Maar 
ondanks de bizarre tijden heeft het bestuur 
toch in grote lijnen op papier gezet hoe ze 
het beheer van het Dorpshuis in de 
toekomst graag ziet, nu er zich geen 
beheerders hebben gemeld en er een 
beroep gedaan wordt op u, als 
dorpsgenoten, gebruikers en misschien 
toekomstig vrijwilliger. We hebben met 
een kleine delegatie, op ruime afstand van 
elkaar van gedachten gewisseld, ervaringen 
gedeeld, mogelijkheden besproken om de 
continuïteit van het Dorpshuis te 
waarborgen. Het is zo belangrijk dat er een 
plek blijft in onze dorpen waar men kan 
samenkomen, sociale contacten kan 
onderhouden, ontspannen, vergaderen, 
mooie momenten in het leven kan vieren 
maar ook afscheid kan nemen van een 
dierbare in een vertrouwde omgeving. De 
grote lijnen staan, er wordt gewerkt aan 
een oplossing.  

Het is 4 februari als Douwe op een koude, 
natte dinsdag het Dorpshuis komt inlopen 
met een vraag….. “Yvonne, 50 jaar beheer 
door de familie Schokker is niet niks, en 
dan de overgang naar helemaal niet is wel 
erg groot. Wil je er nog eens over 
nadenken om toch betrokken te blijven bij 
het Dorpshuis, in welke vorm dan ook?” 
De omstandigheden om ons heen, het niet 
aanmelden van nieuwe beheerders, het om 
mij heen kijken naar eventueel ander werk 
schoven het besluit steeds maar verder 
vooruit. Totdat we op een maandagavond 
bij elkaar zaten, alles weer opnieuw 
bespraken en ik tot de conclusie kwam dat 

er een besluit moest komen, en wel op 
korte termijn. Hoe verder leest u in dit 
Kontakt, ik zal betrokken blijven bij de 
activiteiten in het Dorpshuis maar veel 
meer op de achtergrond. U zult mij minder 
vaak zien in het Dorpshuis maar we 
kunnen nog wel samen afspraken maken 
voor activiteiten, het invullen van uw feest, 
en op grote bijeenkomsten spring ik graag 
bij. Zo blijft er voldoende ruimte over voor 
andere dingen en thuis. 

Terugkijkend op het begin van deze 
bijdrage  valt het daarom ook niet mee om 
nu mijn Dorpshuisleven te beschrijven, 
want dit is nihil. Wat boekhouding 
afronden, het kwartaal afsluiten en dat is 
het. In mijn hoofd wordt wel keihard 
nagedacht over hoe verder. Hoe komen we 
deze rare tijden door, wat heeft het voor 
financiële gevolgen zowel voor het 
Dorpshuis, de vof als privé, hoe starten we 
straks weer op, wat kunnen we deze zomer 
nog organiseren, hoe staan we stil bij 50 
jaar Schokkers in het Dorpshuis, hoe 
nemen we afscheid? Genoeg om ’s nachts 
onrustig van te slapen.  

Wel is de vloer in deze stille weken 
opnieuw in de olie gezet door Meester 
Parket en de leverancier van de olie. We 
kunnen nu niet testen of dit de juiste 
manier van onderhoud is omdat er geen 
gasten in de grote zaal zijn. 

Feit is, dat onze tuin er nog nooit zo netjes 
heeft bijgestaan, het huis langzaam 
gepoetst wordt, veel kuieren in de 
prachtige Eese, de Woldberg is toch best 
een klim…….  

Voor nu: blijf gezond in deze bizarre tijd 
en we hopen, zodra het weer mogelijk is, u  
weer te begroeten. Kunnen we weer 
langzaam het normale leven opstarten, al 
zal het nooit meer zo worden als het was!

Yvonne Doeven 
Maandelijkse column 
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Uut de Penne van Frank 
 
 
Daor biwwe mooi klaor mit.   
                         30 maart ’20 
 
Vremd om oons henne, stille, alles is aanders en dat deur een virus . 
Wi’j weren mar net op tied terogge uut Thailaand, aanders hadden we misschien now zeten op 
een hotelkaemer.Et eten veur de deure en veerder niks te doen. 
We hadden d’r daore wel van heurd , mar och et zat in China en dat is veer vot, mar de 
meensken vliegen over de hiele wereld en kun dat virus zo mar mit nemen. Ok wi’j vleugen 
over de wereld en zo  weren d’r meer  uut oons dörp. 
 
Mar aenlik hebben we gelok dat we hiere wonen. Hier meugen we nog wat, zo as in de tuun 
en ok een keer lopen of op de fiets. 
Je moeten je es veurstellen, daj’ op een flattien zitten of in een appattement. Gien tuun en 
soms ok gien balkon. De hiele dag niks te doen, ok de tillevisie woj’ niet fleurig van. 
Je zullen mar in de verpleging warken en dan al die meensken, die dat virus hebben verzorgen 
moeten. Niet best en zo now en dan weer iene de loekies dichte doen. Hiel triest. 
 
Mar wat kunnen we d’r an doen? Mekeer niet de haand geven, mekeer op ofstaand holen en 
veerder ofwaachten, mar mekaander wel groeten of appen. 
Je zullen mar Corona hieten of Korona mit een k, et maekt me nietu ut, dan kuj’ mar et beste 
de naeme veraanderen. Vroeger was d’r een bloemewinkel in Wolvege, die hiete ok Corona 
en dan is d’r  nog een lekker biertien, dat ok zo hiet. 
 
Misschien is een stokkien schrieven nog wat.  Gek genoeg wil dat niet best, de kop staot mi’j 
d’r niet naor. Ieder keer dat vervelende woord deur de kop. Wel is et now de tied om es foto’s 
in te plakken, een film te maeken van al de belevings en ok es rommel op te rumen. Dat laeste 
is een klus waor aj’ tieden mit bezig wezen kunnen. We bin van die beweerders, een roeme 
zoolder en dan kan dat daor allemaole henne, mar wat moej’ mit die oolde plaetespeuler of de 
bakkies van de tillevisie.  Of die oolde sporttasse van Advendo, och zo kom ie van alles tegen 
en dan alles op de karre naor et  stort of ok 
nog naor de kringloop, dan bin d’r meensken 
weer gelokkig mit. Now ja, wat moeten die 
mit een oolde Advendo tasse. 
Dan kom ie ok nog spul tegen, zo as oolde 
koopaktes en zo. Misschien is dat wat veur et 
archief, die kun dat ok bruken. 
Hoe lange as et duurt, gek genoeg weet niet 
iene dat. Allemaole geleerden die om de haeverklap vertellen wat d’r allemaole gebeurt, mar 
net as wi’j, ok niet weten hoe lange nog. 
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Misschien hebben we  wel wat leerd van disse krisis. Zo is het hiel vremd dat d’r minder 
stikstof in de locht zit wiels d’r gien koe minder is. Ok bin d’r meensken die d’r aachter 
kommen, dat een veurraotien in de diepvries best makkelik is, of daj’ toch wat speercenten 
hebben moeten, veur et geval dat. 
 
Ok hebben de ziekenhuzen te min IC bedden en is de zorgverzekering wel stark genoeg ? 
Vremde zaeken kommen d’r an et locht. En as alles weer een bietien normaal is, wat zol d’r 
dan gebeuren?  Vliegen we dan weer lieke hadde, dri’jen de febrieken weer op volle kracht? 
Et zal mi’j beni’jen, mar ik geleuve niet dat we d’r vule van leren zullen, want as wi’j op van 
alles letten gaon, zegt een aander laand, daank je wel, wi’j doen gewoon deur. 
 
En now hebben we nog een perbleem.  De kappers knippen niet langer. Dat was eerder een 
grappien, mar now knippen ze ok niet kotter. Op de legere schoele zat d’r een jonge, die uut 
een gezin kwam mit arremoede en die meensken hadden ok gien geld veur de kapper. Ien keer 
in de zo vule tied, hadde zien moeder et onderaende van zien kop scheerd mit percies een 
ronde raand boven de oren. Ze bruukte dan een bloempot.  Zie dat is now een oplossing veur 
te lang haor, misschien wodt et ok nog medern. 
 
En veerder is et wel an te raoden, daj’ je best doen moeten om et virus niet te kriegen en dan 
zien dat we d’r mit mekaander deur kommen. Dat we mekaander weer treffen kunnen in et 
dörpshuus of op een aander fesien, of weer een keer op vekaansie. Mit et vliegtuug, dat weet 
ik nog niet. 
Veur allemaole gezond blieven en deurzetten, gewoon de kop d’r veur. 
 

Frank Scheenstra 
     
Ingestuurd door Suze Sanders 

MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
 
Het was begin 2020... 
De mensen hadden een lange, donkere winter achter de 
rug. 
Februari was een hele onrustige maand geweest met 
veel stormen en veel regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde 
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen… En toen werd het Maart... 
 
Het was Maart 2020... 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de 
kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld. 
Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 
surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de hand was.  
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Maar de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. 
En de zwaluwen kwamen terug. 
En de lucht werd roze en blauw. 
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen. 
 
Het was Maart 2020... 
De jongeren studeerden online, vanuit huis. 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten. 
Bijna alles was gesloten … Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken.  
Ondernemers kwamen in de problemen. 
De meeste kinderen konden niet meer naar school. 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in 
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld... 
Iedereen wist het.... 
 
Maar de lente wist het niet en ontsproot. 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. 
Het was Maart 2020....   
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist 
wanneer dat weer kon.  
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was 
besmettelijk. 
Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen werd de angst pas 
echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En iedereen hoopte, dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...  
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Iedereen wist wat er gebeurde. 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 
De magnolia stond in de knop. 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en 
verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal. 
Sommigen ontdekten kunst. 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de ene op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op 
deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets 
aan te doen. 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen, die elkaar niet kenden, begonnen spontaan een praatje met elkaar. 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop, zodat eenzame 
mensen hen konden bellen. 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of 
mensen zouden moeten ontslaan. 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 
Om 20.00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, 
verpleegkundigen en zorgpersoneel, die keihard aan het werk waren om in de zorg alles 
draaiende te houden. Het was het jaar, waarin men het belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping. Dit 
deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal. 

En de lente wist het niet..... 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. 
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En het werd steeds warmer. 
En er waren veel meer vogels. 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op... 
Met tranen in de ogen... 
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. 
En de mensen waren humaner geworden. 
En ze hadden weer waarden en normen. 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de 
mensen háár veel eerder hadden aangedaan. 
 
En toen kwam de zomer... 
Omdat de lente het niet wist...  
En hij was er nog steeds... 
Ondanks alles... 
Ondanks het virus... 
Ondanks de angst... 
Ondanks de dood... 
 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven… 
 
Susan Blanco (De Taalrecycler) 
"Geïnspireerd door mensen" 
 
Kun je me helpen om dit hart onder het riem zoveel mogelijk te verspreiden onder de 
mensen? Delen wordt enorm gewaardeerd. 
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Karkepraot 
Karkeproat over de crisis 

We zitten nu al een aantal weken in de corona-ellende. De wereld lijkt wel stil 
te staan. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Dieren worden regelmatig 
slachtoffer van een epidemie, die ergens ter wereld heerst. Maar dat het nu ook mensen 
overkomen kan is beangstigend. Wij mensen willen altijd een reden, een oorzaak, een 
verklaring kunnen geven, zo u wilt een ‘schuldige’aanwijzen. Het is nu van belang deze 
periode te overleven en passende maatregelen te handhaven. 

En zo geven ouders hun kinderen thuis les, werken we thuis, fysiek contact vermijden we 
door anderhalve meter afstand te houden. Vergaderingen en bijeenkomsten zijn verboden 
zolang de crisis duurt. Wrang dat de kerken gesloten blijven. Zelfs in de oorlog is dat niet 
gebeurd. Eens te meer leren wij nu dat we sociale mensen zijn. We missen het ‘samen-zijn’. 
Hopelijk geeft de telefoon u wat verbondenheid met anderen. Dagelijks heb ik zo wat 
gesprekken met gemeenteleden of bekenden. Informeren hoe het hen vergaat, kijken of er nog 
hulp of boodschappen nodig zijn. Ik merk, dat in deze tijd van Pasen mensen graag even van 
zich af willen praten; dat doorbreekt het isolement, zo kunnen ze ‘hun ei kwijt’. Verder schrijf 
ik regelmatig stukjes voor op de kerkelijke website www.terholten.nl .  

Om op pastoraal gebied iets meer bewegingsruimte te krijgen, heb ik wat mondkapjes 
aangeschaft. Als mensen me persoonlijk willen ontmoeten, kan ik ervoor zorgen dat ik hen 
niet besmet door een kapje te dragen. Dat gevoegd bij de anderhalve meter en latex 
handschoenen lijkt me voldoende om anderen niet in gevaar te brengen. Dus mocht ik vanuit 
het ziekenhuis of thuis gebeld worden en is een persoonlijke ontmoeting gewenst, dan ben ik 
daar klaar voor.  

Zo gaan we verder in de tijd, die voor velen te langzaam verstrijkt. We hopen allemaal dat de 
zaken spoedig weer normaal worden. Hoewel ik denk, dat we in de toekomst misschien wel 
gaan spreken over “de tijd voor CORONA en de tijd erna”. Het kon wel eens een 
scheidingsmoment in de tijd worden, zoals de Tweede Wereldoorlog dat ook geworden is.  

We gaan het zien. Intussen leren we steeds beter omgaan met de situatie. Gelukkig leven we 
hier niet zo dicht op elkaar als in de grote steden. De tuin is een ontsnappingsmogelijkheid. 
Leve het platteland! Op een zonnige middag heb ik mijn buren bezocht, in de tuin, op twee 
meter afstand, toch even elkaar ontmoet; elk op een tuinstoel in de zon, uit de wind. Het 
vraagt wat organisatie, maar het kan! Laten we in contact blijven !  

Wat kun je als pastor in tijden van corona vertellen aan de mensen? Die vraag heb ik mezelf 
vaak gesteld in deze weken. Het antwoord heb ik niet zo één-twee-drie gevonden.  

Wel heb ik een aantal gedachten, die ermee te maken hebben. Het geloof leert mensen 
dankbaar te zijn dat ze mogen leven. Dat is al heel wat, weten we nu. Het brengt ons ook tot 
bezinning.  
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Wat is echt belangrijk voor mij en geef ik dat dan ook voorrang boven andere zaken? Ben ik 
zo goed bezig? Als we even stilgezet worden, komt er misschien zo’n kans om de balans op te 
maken. 

Door de crisis, of liever door het gebod van anderhalve meter, leren we hoezeer we menselijk 
contact nodig hebben en hoe waardevol dat is. Wij mensen zijn geen eilandjes, maar we zijn 
mensen bedoeld om in een gemeenschap te leven, samen met elkaar. Dat gevoel van 
saamhorigheid hoort bij het gelovig bestaan. In een tijd, waarin sociale media belangrijk 
lijken te zijn en we overal ‘vrienden’ hebben, komt de vraag op: ken je je naaste ook nog? Ja, 
er komen wat bezinningsmomenten voorbij. Het is best spannend en ook moeilijk om je eigen 
vragen niet uit de weg te gaan! 

 

Tenslotte voeg ik een artikel bij over de heilige Corona geschreven door  Frank Bosman dat 
verscheen op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

 

De heilige Corona en de christelijke zelfliefde 
Rooms-katholieken staan bekend om hun onvergelijkbare creativiteit in heilige zaken. 
Geen ziekte zo zeldzaam, geen beroep zo onaanzienlijk, geen wens zo onvervulbaar of ze 

hebben er wel een maagd, martelaar, monnik of bisschop 
voor in de aanbieding.  
Zo ook voor de coronacrisis die over ons heen dendert. En 
haar naam is, uiteraard, de heilige Corona. In de jaren 
zeventig van de tweede eeuw werd zij met haar man, een 
Romeinse soldaat, doodgemarteld in Antiochië. Of in 
Alexandrië of Sicilië. Katholieke heiligen zijn zo groot dat 
zij niet tot één locatie te reduceren zijn. 
 
Corona’s feestdag is 24 november. Zij is de patroonheilige 
van hen, die bescherming zoeken tegen hebzucht, gokken en 
de lokroep van schatgraven. Vandaag de dag roepen rooms-
katholieken haar aan tegen het coronavirus. De H. Corona 
wordt traditioneel afgebeeld met een kroon op het hoofd, als 
een oud symbool voor rijkdom, die in haar geval natuurlijk 
vooral spiritueel van aard is en te maken heeft met haar oude 
patronage. De naam van het gekroonde virus dat nu over onze 
aardbol gaat, geeft elke katholiek meer dan voldoende 

motivatie haar aan te roepen. 
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Afstand houden 

Maar even alle gekheid op een stokje: wat doe je in deze tijden als christen? De kerken zijn 
gesloten, je verdrinkt in de online kerkdiensten. Diaconale en pastorale taken worden tijdelijk 
geschorst. Mensen überhaupt fysiek nabij zijn, is geen teken van verstand en 
medemenselijkheid, maar van kortzichtigheid en domheid. Afstand houden is het devies, zo 
houden de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk ons voor. 
 Even elkaar niet de hand schudden, even geen vredewensen, even niet samen van Gods tafel 
eten en drinken. Even helemaal niets. Ja, bidden, maar dan wel graag alleen, of hooguit 
verbonden via computer en televisiescherm. 

En de Barmhartige Samaritaan dan? 

Het lijkt allemaal zo paradoxaal voor de diaconaal bewogen christen van vandaag. Het hele 
Oude en Nieuwe Testament staat vol met aansporingen om actief en fysiek voor elkaar te 
zorgen. Het bekendste voorbeeld is dat van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), een 
lijfelijke uitbeelding van het oude gebod ‘heb je naaste lief als jezelf’ (Leviticus 19:18). Voor 
de bijbelroestigen onder ons: Jezus vertelt het verhaal van een man die onderweg van 
Jeruzalem naar Jericho wordt overvallen en voor dood wordt achtergelaten.  
Achtereenvolgens komen een priester en een Leviet 
voorbij. Die laten hem echter links liggen, want ze 
hadden werk in Jeruzalem dat niet kon wachten. Dan 
komt een Samaritaan voorbij, een door de joden 
geminachte man. Die grijpt in, zodat er voor de man 
wordt gezorgd tot-ie weer gezond op zijn eigen benen 
kan staan. 
 
Het is een van de kerningrediënten van het 
christendom: zorgen voor elkaar, ook als het gevaarlijk 
wordt. Christenen zorgden tijdens de Pestepidemieën 
van Antoninus (165-180) en van Cyprianus (250-270) 
voor de zieken zonder aanziens des persoons. Een door 
barmhartigheid ingegeven policy. Volgens enkele 
historici zorgde dat mede voor de enorme stijging in 
populariteit van het christendom. Dat moet je met het 
coronavirus maar even niet doen, zou ik zo zeggen. Het staat haaks op het door alle officiële 
instanties uitgedragen beleid. Zorg voor jezelf, blijf binnen, schud geen handen, vermijd grote 
groepen, werk thuis, loop niemand voor de voeten. De specialisten van het RIVM gaan uit 
hun kanarie als een willekeurige christen zich tussen de ouderen en zieken zou begeven om 
hen Samaritaans te gaan helpen. Je wordt nog net niet weg geknuppeld uit het zieken- of 
verpleegtehuis. En terecht. Maar tegelijkertijd wil je zo graag helpen, want dat is toch je 
christelijke aard. Of althans, dat zou-ie moeten zijn. 
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Noodzakelijke zelfliefde 

Maar denk dan nog eens aan de woorden van Leviticus: heb de ander lief, staat er, maar dan 
wel zoals jij jezelf liefhebt. Jezus herhaalt het: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Marcus 12:31). 
Normaal gesproken leggen we dan de nadruk op het liefhebben van de ander. Immers, van 
onszelf houden gaat ons over het algemeen heel erg goed af zonder aanmoediging van 
bovenaf. Maar in deze coronatijden is het misschien helemaal niet zo verkeerd om andersom 
te kijken: heb jezelf lief. En dat betekent nu: zorg dat je gezond blijft, dat je geen drager van 
het virus wordt, dat je geen andere mensen besmet, dat je het toch al overladen zorgsysteem 
niet nog verder belast. 
De H. Corona stierf als een martelaar, dat is waar. Maar tegelijkertijd waarschuwden alle 
kerkvaders om het gevaar niet actief op te zoeken. Wie een marteldood zoekt, is hem niet 
waard. Wie willens en wetens anderen in gevaar brengt omdat-ie zo nodig Samaritaans gedrag 
wil vertonen, is geen liefdevolle christen, maar zou zomaar iemand potentieel kunnen doden. 
Ongewenst en onbedoeld uiteraard, maar niettemin.  
Pas als je jezelf liefhebt en omdat je jezelf liefhebt, kan je de ander helpen. Eigenlijk heel 
christelijk. 
 
Dr. Frank G. Bosman  
Cultuurtheoloog en verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center 

 
 
 

Puzzel 
 

 
Beste Puzzelaars,  
 
Allereerst heb ik een mededeling en daar volgt een vraag op. 
Ik stop met deze rubriek. Na ruim 5 jaar vind ik het tijd om het stokje door te geven.  
En u voelt de vraag al aankomen: wie volgt mij op?  
Als u denkt: dat is wat voor mij, neem  dan contact met mij op.  
U hoeft niet zelf de puzzels te bedenken. Er zijn tig puzzelboekjes waaruit je kunt kiezen.  
Het is ook niet noodzakelijk om de redactievergaderingen bij te wonen, al is het wel prettig 
om met je ‘collega’s’ samen te werken.   
 
Over tot de orde van de dag;  
De oplossing was hersenkraker maar de puzzel op zich niet, hij was wat te gemakkelijk 
vernam ik.   
 
Oplossingen kwamen binnen van; 

Anneke v.d. Akker  15 
Alie Dedden   15 
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Riek Hogeling  15 
Koosje Hornstra  15 
Sjoukje Jongstra  15 
Hinke Meyer   15 
Jan Punter   15 

 Gé Spin   15 
 Hinke de Vries  15 
 

Oplossing; 
1. Hazenslaapje    

  
2. Eenduidig 
3. Rechtsgeleerde 
4. Schaapherder 
5. Elektricien of electricien 
6. Noord Holland 
7. Kanaaltunnel 
8. Reformatorisch 
9. Aardappelboer 
10. Krentenweger 
11. Enthousiast 
12. Rugleuning 
 

Hersenkraker 
 
 
Dit keer een groeipuzzel, even wat moeilijker.  
  
De goed ingevulde puzzel levert u 10 punten op en de zegswijze 5 punten extra. 
 
De oplossingen (vóór 4 mei ) kunt u inleveren bij een van de redactieleden of bij mij in de 
brievenbus. (Pastoriestraat 20, 8471 ZR, Wolvega) of per mail s.hogeling@kpnmail.nl 
Veel puzzelplezier en blijf gezond. 
 
P.S. Ik stop met ingang van het nieuwe seizoen. Deze competitie maak ik nog af.  
Hoe dit verder zal verlopen: de tijd zal het leren. 
 

Sientje Hogeling 
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Anita’s Tuin 

 

 

Vorige week de derde ronde geplant. Wanneer je elke 4-5 weken weer een beetje plant of 
zaait, heb je ook elke 4-5 weken iets te oogsten. Zo kun je de hele zomer heerlijk gevarieerd 
eten. Ik zaai een deel zelf en koop een deel plantjes in bij een grote biologische kweker. 
 Die kunnen met hun ervaring en onderzoekscapaciteit voor zulke prachtige sterke rassen 
zorgen, daar kan ik als kleine teler nooit aan tippen.  
Waar ik als ‘kleintje’ dan weer heel goed in ben, is onderscheid maken. Ik kan juist 
bijzondere rassen kweken. Zo heb ik dit seizoen twee soorten gele tomaten en een rood/zwarte 
soort.  
 
 
Het coronavirus werkt op vele fronten door. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we net 
gehoord dat we tot 28 april elkaar zoveel mogelijk moeten ontwijken en ben ik bezig om een 
kraam aan de weg te maken. Mensen lijken zich bewuster van hun gezondheid en zijn meer 
bezig met voeding. Ik was even in de supermarkt, maar er hangt een toch wat rare sfeer.  
Je ontloopt elkaar, lacht wat schaapachtig, het personeel doet erg zijn best met 
desinfectiespray en zo, maar het blijft ongemakkelijk.  
 
31 maart was mijn laatste werkdag, mijn baas gaat met pensioen en niemand nam de praktijk 
over, dus de patiënten moesten zelf een andere huisarts zoeken. Wat een rare laatste maand, 
geen spreekuren tenzij het echt niet anders kon. Heel veel dossiers overschrijven naar de 
nieuwe huisarts, papieren dossiers op stapels leggen per huisarts. Geen leuk einde zo. Wennen 
aan de nieuwe situatie van thuis zijn. 

 
 
Een groot bord patat met salade: 80% van de ingrediënten 
van eigen tuin, eigen aardappels in bio-frituur, salade van 
Chinese kool, ui, knoflooksaus van verse bosknoflook, lente-
ui, gedroogde tomaatjes van vorig jaar, eieren van eigen kip, 
echt genoten! 
  

Met smakelijke groet, 
Anita Mulder 
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Advendo kaarten 

 

Seizoen 2019-2020 

Dit voor jaar is alles anders, de laatste avond van 27 maart is helaas niet doorgegaan. Van 
uitstel komt afstel en ik heb ervoor gekozen om van de zes kaartavonden de beste vijf te 
nemen.  
 
 

Eindstand 
 
In deze stand is iedereen meegenomen die één avond gemist heeft. 
Bij degenen, die alle avonden aanwezig waren, is het slechtste resultaat niet meegeteld. 
Was het spannend wie dit jaar de wisselbeker zou winnen? Ik had geen enkele keer de 
tussenstand vermeld.  De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij het begin van het nieuwe seizoen 
in september. 
 
1. Luutzen v.d. Wey  500 
2. Chiel Hornstra  456 
3. Sientje Hogeling  218 
4. Riek Hogeling  183 
5. Koos Meyners  174 
6. Hilbrand Diever  139 
7. Gerrit Hoekstra   90 
8. Leny Vogelzang   57 
9. Tom Vogelzang   35 
10. Janny Hoekstra   18 
      Doeke Punter   18 
12. Bertha Bos   17 
13. Tjitske Diever          - 479 
 
Luutzen, proficiat.  
 
De volgende kaartavond is op vrijdag 25 september 2020. 

Sientje Hogeling 
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TV In et Hoolt 
 

De coronatijd bij TV In et Hoolt 

Daar kunnen we heel kort over zijn: Alles ligt stil. 

Op de banen wordt niet getennist, de netten hangen mistroostig 
omlaag. Ook de altijd leven brengende voorjaarscompetitie zit 
voorlopig op slot en of daar nog verandering in komt, is een heel 
groot vraagteken. Het enige leven in de Hoolttuun is de 
aanwezigheid van onze groundsman, die  regelmatig de kwaliteit 
van de banen controleert en soms verschijnt er nog een actief lid 
die een tuinklusje verricht.  

MAAR, MOCHT HET WEER BETER WORDEN…… 

en 

wil je zelf ook actief gaan tennissen en deel gaan uitmaken van deze gezellige vereniging? Of 
in ieder geval kennis maken met de tennissport, óf die sport weer oppakken? Doe dan mee 
met de Zomerchallenge. Na het grote succes van vorig jaar organiseren we die dit jaar 
(hopelijk) opnieuw.  

Geef je je op, dan krijg je: 

 4 tennislessen in de maand juni 

 vrij toegang tot onze tennisbanen van juni t/m september om zelf een balletje te slaan 

 mag je meedoen met allerlei clubactiviteiten 

 en volgt als afsluiting een gezellig en informeel toernooi 

Meer info over de Zomerchallenge vind je op onze website: 
https://tennis.tvinethoolt.nl/activiteiten/zomerchallenge/ 

 

Met sportieve groet, 
Francien Spannenburg en 
Bouke Kleefstra 
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Gedicht 

Tied 

Mien biologische klokke 
was aanderdaegs 

weer hielemaole van slag 
niet alliend overdag 

mar ok tiedens de naacht 
 

Mien biologische klokke 
het et zwaor te verduren 
niet alliend in de meitied 

mar ok in et naojaor 
kan hi’j et ritme niet vienen 

 
Mien biologische klokke 

het gien wiezers 
mar geft wel de tied an 

da’k d’r naachs uut moete 
de wekker is te laete 

 
Mien biologische klokke 

geft ok de eterstied an 
de gewone klokke nog niet 

dan moet ik besluten 
welke a’k gebruken zal 

 
Zol mien biologische klokke 

Ok nog van slag wezen 
As de hoge heren besluten 
Dat et schoeven mit dat ure 
niet meer van disse tied is? 

 
Koosje 
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Schut- en Klaverjassen 

 

Kaartclub Ter Idzard “De Boer Is Troef” 
Uitslag 10-03-2020 

 Schutjassen 

1  Grada Hogeling     48   5  Johan Monnikhof   41  

2  Joop Bos     45   7  Joop Capelle   39 

3  Rinus Wijngaard    44   7  Gerrit Hoekstra   39 

4  Herry vd Vegt    42   9  Popke Boezerooy   37 

5  Anton Reuvekamp      41 

 

 Klaverjassen 

1  Lida Hiemstra  7474   9   Hendrik vd Goot           6370 

2  Siebrand Hiemstra  7376  10  Riek Hogeling           6257 

3  Bob de Boer  7068  11  Louw Mulder           5832 

4  Sientje Hogeling  6890  12  Chiel Hornstra           5807 

5  Michiel Hornstra  6879  13  Bertus Hogeling                5658 

6  Sjoerd Huitema  6825  14  Cees Meestringa           5559 

7  Jan Mulder   6693  15  Hans Brandsma           5448 

8  Luutzen vd Wey  6469  16  Jan Hensbergen           4907 

 

Doordat de laatste kaartavond op 31 maart niet door kon gaan, maken we de eindstand en de 
winnaars van seizoen 2019-2020 bekend op de eerste avond van het nieuwe seizoen. 

 Kaartclub De Boer Is Troef 
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Bonifatiuskerk Ter Idzard 
Bonifatiuskerk Ter Idzard 

Vrienden van de Bonifatiuskerk 
Wat een respons hebben we gekregen op onze vraag om Vriend van de Bonifatiuskerk te 
worden. In één woord geweldig. 
Velen van u hebben aangegeven dat we jaarlijks een bedrag mogen incasseren, anderen  
hebben een eenmalige donatie gedaan en ook kregen we spontaan een geldbedrag in handen 
gedrukt. 
 
Aan jaarlijkse donaties is er een bedrag van ongeveer € 2500,- toegezegd, aan eenmalige 
giften is er ongeveer € 1500,- gegeven. 
 
Hiermee hebt u laten zien dat de Bonifatiuskerk voor u en voor onze dorpen niet alleen een 
‘hoop’ stenen is, maar daadwerkelijk bij onze gemeenschap hoort. 
De donaties zullen worden gebruikt om het gebouw voor gebruik door en voor onze 
gemeenschap te behouden en zo mogelijk voor verschillend gebruik geschikt te maken. 
Ook zullen er investeringen worden gepleegd om de exploitatielasten te verkleinen (LED-
verlichting e.d.). Het groot onderhoud wordt op gepaste tijden uitgevoerd door de SAFT. 
 
Een dankwoord aan alle vrijwilligers die hebben bezorgd en opgehaald is ook hier zeker op 
zijn plaats!  
 
Mocht u alsnog een donatie willen doen kunt u dat inleveren bij: 
 
Egbert Kanis, Idzardaweg 46, 8476EM Ter Idzard 
Albert van den Berg, Idzardaweg 49A, 8476EN Ter Idzard 
 
Activiteiten en corona 
Nu het coronavirus rondgaat en we ons allemaal aan de afgesproken regels houden, betekent 
dit ook dat geplande activiteiten in de Bonifatiuskerk geen doorgang zullen vinden. 
Het laatste concert van 29 maart jl. is afgeblazen, de expositie van Berend Hogeling valt hier 
helaas ook onder. 
En 16 mei, de datum waarop de Stichting Alde Fryske Tsjerken haar 50-jarig jubileum viert, 
komt eveneens te vervallen. 
Daarnaast waren er allemaal plannen om ook aandacht te schenken aan 75 jaar Bevrijding. 
Een groep van actieve vrijwilligers stippelde een fietsroute uit langs plaatsen die in onze 
omgeving een rol hebben gespeeld tijdens WOII. Ook deze activiteit gaat niet door, maar we 
hopen dat we toch op nader te bepalen data alsnog de route kunnen fietsen. 
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Wij, de PC van de Bonifatiuskerk, wensen iedereen alle wijsheid, sterkte, maar bovenal een 
goede gezondheid toe in deze onzekere tijd. Pas goed op u zelf! 
PC Bonifatiuskerk: 
Egbert Kanis   Ter Idzard voorzitter 
Marian Dirksma  Wolvega secretaris 
Klaas Schokker  Wolvega penningmeester 
Popke Oosterhof  Ter Idzard 
Albert van den Berg  Ter Idzard 
 

Waarom luidt de klok? 
Elke dag hoort u om 12 en 5 uur de klok van Oldeholtwolde beieren (als de wind goed staat). 

Dat is een eeuwenoud gebruik, dat stamt uit de tijd dat mensen geen horloges bij zich droegen 

als ze aan het werk waren. De klok 

waarschuwde boeren en arbeiders, die op 

het land aan het werk waren, dat het 

etenstijd was. De ‘papklok’ werd dat 

gebeier ook wel genoemd. Vroeger luidde 

hij ook wel om 7 uur in de morgen, maar 

daar hebben de buren een eind aan 

gemaakt want dan had je nooit rust.  

De kerkklokken waarschuwden ook bij belangrijke gebeurtenissen op dorpsniveau: 

kerkdiensten, trouwerijen en begrafenissen. Maar ook als er (veen)brand was en de hoorders 

opgeroepen werden zich met emmers en schoppen te melden. Op regionaal niveau 

waarschuwden ze ook bij groot gevaar zoals een watersnood of oorlog. 

Momenteel hoort u de klok ook op woensdagavond van 19.00-19.15 uur. 

 De Protestantse kerk en de Rooms-katholieke kerk vragen om, zolang de corona-crisis duurt, 

de klok te laten beieren. Zowel in Ter-Idzard als Oldeholtwolde. Niet zozeer om de mensen te 

waarschuwen voor een ramp (dat wisten we al) maar om een gevoel van saamhorigheid 

(samen horen we) teweeg te brengen. Jij die al dagen thuis zit zonder mensen te ontmoeten: 

we denken aan je! We zitten allemaal in hetzelfde schuitje; hou de moed erin, jij bent niet de 

enige die hiervan baalt. De klok schenkt troost en verbondenheid aan mensen die zich 

geïsoleerd voelen in deze dagen! Mooi dat we een kerk met een klok in ons dorp hebben. 

Ds Paul den Hollander 
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Nieuws van De Striepe 
 

Wat fijn dat er nog een dorpskrant wordt gemaakt! Zo blijft u ook op de hoogte wat er op De 
Striepe gebeurt. 
De eerste week was zeer bijzonder. Maandag overleg met iedereen: wat gaan we doen??? 
Daarna ging iedereen aan de slag in de klas en lag er om 14.00 een pakket klaar voor de 
leerlingen. Alle leerlingen vanaf groep 3 konden een chromebook meenemen, hier werd 
veelvuldig gebruik van gemaakt. 
In de dagen erna was het voor mij taak om contact te houden met de leerkrachten. Kunnen de 
leerlingen aan de slag met de weektaak, doen ze wel de opdrachten, wat doe je als dat niet 
gebeurt, hoe houd je overzicht als leerkracht? 
Echt, ik wist dat we een goed team op De Striepe hadden, maar nu ben ik extra trots! 
Hoe iedereen voortvarend aan het werk ging en iedereen er alles aan doet om ervoor te zorgen 
dat de kinderen hun werk goed kunnen maken.  
Wekelijks houden we een ontmoeting via Google Meet, zodat we elkaar kunnen zien en 
bijpraten over de ontwikkelingen. Hier helpen leerkrachten elkaar en zorgen we ervoor dat het 
behapbaar blijft voor de leerlingen maar ook voor hun ouders.  
 
Want het moet nu thuis gebeuren. Iedereen was zich er vanaf dag één van bewust. 

Thuiswerken en nog je kind helpen alsof je 
een onderwijsassistent bent, chapeau!  
We kennen allemaal de foto’s van 
schoolteams die hun leerlingen en ouders 
een hart onder de riem te steken en dat 
doen wij ook.  
 
Mocht u eens langs school lopen, op de 
ramen zijn allemaal opdrachten van 
kinderen zichtbaar, die thuis zijn gemaakt. 
Bij alle gezinnen zien we 100% inzet en 
dat vinden we geweldig, houd dit vol! 
 
We hopen dat we snel iedereen weer zien, 
dat zal ook weer wennen zijn maar een 
school zonder kinderen is geen school.  
Blijf gezond en zorg voor elkaar. 

 
Met vriendelijke groet,  
Hinke Heida 
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’t Hummelhûs 

 
Wat een bizarre tijd maken we nu door met z'n allen. Helaas ligt bijna alles stil vanwege het 
vervelende coronavirus. De scholen zijn gesloten en zo ook de reguliere dagopvang.  
Uiteraard zijn we wel open voor ouders, die hun kinderen moeten brengen omdat ze zelf 
werkzaam zijn in een vitaal beroep. Dit betekent voor nu dat het extreem rustig is.  
Waar we normaal in het dagelijks leven in alle drukte wel eens zouden verlangen naar een 
beetje meer rust, missen we nu juist de drukte. Wij missen het gezellige geluid wat de 
kinderen altijd maken, de vieze handjes op het raam, de 
poepluiers, en de rommel die ze kunnen maken. 
Hopelijk kunnen we snel alle kinderen weer 
verwelkomen en samen heel veel leuke dingen doen. 
 
We benutten deze tijd om bepaalde taken op te pakken 
die normaal blijven liggen. Zo is iedereen druk om de 
verschillende thema's uit te werken en om dit tot in de 
puntjes voor te bereiden.  
We zijn bezig geweest om de tuin weer mooi te maken, 
de randjes weer strak en door de hele tuin zijn de eerste zaadjes weer geplant. 
 De groep is geverfd en het gras is weer lekker kort…. 
 
Toch hopen we dat dit niet te lang duurt en dat we alle kindjes snel weer zullen zien, en dat ze 
vooral weer samen met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen! 

Voor alle kinderen hebben we een leuke activiteit toegevoegd. Samen op zoek in de tuin.  
Veel plezier!  

Liefs, team Oldeholtpade  
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Op zOek iN de tUiN 

 
 zOek 3 veRscHilleNde BlAAdjes 
 
 
 
 zOek iets Met de kleUR geel 
 
 
 
 zOek eeN iNsect 
 
 
 
 zOek 2 kleiNe tAkjes 
 
 
 
 zOek iets wAt lekkeR RUikt 
 
 
 
 wAt zie je iN de lUcHt?  …………….. …………….. ……………. 
 
 
 
 zOek iets wAt RONd is 
 
 
 
 zOek iets wAt gROeN is eN gROeit 
 
 
 
 zOek eeN vOgel, welke HeB je gevONdeN? ………………… 
 

 
 
 zOek 3 veRscHilleNde steeNtjes 

 
 

 
 zOek iets wAt pAARs is 
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Kleurplaat 
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