
- 1 - 

 

‘ t KONTAKT 
 Januari 2020, 34e jaargang nr. 5 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 9 februari 2020 

 Verschijningsdatum 25 februari 2020 

Deze maand 

Natuurlijk op het randje van januari voor alle lezers van ’t Kontakt de 

allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We hebben weer een mooi 

nummer voor u samengesteld met een grote verscheidenheid aan 

onderwerpen die voorbij komen. In de januarimaand staan de 

activiteiten soms op een laag pitje, maar bij de redactie was daar niets 

van te merken. We hebben zelfs een aantal items even geparkeerd voor 

het volgend nummer, omdat het dan beter tot z`n recht komt.   

Wat brengt ons 2020? Verandering van beheer van het Dorpshuis, te 

lezen in de Nieuwjaarstoespraak van Douwe Smitstra, een oproep aan 

de dorpsbewoners om mee te denken over het toekomstig beheer van het 

Dorpshuis! Yvonne belicht in de column haar kant van het verhaal. 

De gastschrijver is deze maand Marieke van Ameijde. Zij doet u in een 

verhaal uit de doeken wat het woord ‘FlipFlop’ bij haar oproept. Ze 

schrijft ons dat het weer een hele bevalling was, maar het resultaat is 

creatief.  

We hebben een nieuwe gastschrijver nodig 

voor komend seizoen . Wie durft dit aan? 

Schroom niet en meld je bij een van de 

redactieleden. 

Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 

25.01.2020 Oud papier 09.00 uur 

25.01.2020 CITI: optreden Fling 20.00 uur 

25.01.2020 Hollandse avond Feestcommissie 21.00 uur 

28.01.2020 Schut- en klaverjassen 20.00 uur 

31.01.2020 Advendokaarten/tachtigen 20.00 uur 

01.02.2020 Piter Wilkens met band 21.00 uur 

04.02.2020 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

10.02.2020 Jaarvergadering feestcommissie 20.00 uur 

11.02.2020 Redactievergadering ’t Kontakt 20.00 uur 

12.02.2020 Drie Dorpenkoor, gezellig avondje zingen 20.00 uur 

18.02.2020 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

 Schut- en klaverjassen 20.00 uur 

26.02.2020 Uitje Home Center vrouwenactiviteiten 09.30 uur 

26.02.2020 Jaarvergadering Plaatselijk Belang 20.00 uur 

29.02.2020 CITI: optreden Eduard & Jeroen 20.00 uur 

02.03.2020 Peuterochtend De Striepe 09.00 uur 

06.03.2020 Dorpsquiz 20.00 uur 

 
 
 
 
Inlever- en verschijningsdata  
’t Kontakt 
 

 

Seizoen 2019/2020: 

 

Inleverdata kopij  Verschijningsdata     

9 februari      25 februari 

8 maart      24 maart 

5 april       21 april 

3 mei       19 mei 

7 juni       1 juli 
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Plaatselijk Belang Oud Papier 
 

Hierbij het vrijwilligersschema voor het ophalen van het oud papier. 

Bij verhindering graag onderling proberen te ruilen en doorgeven aan: 

Koos Wagenaar: 06 -10842224 / j.c.wagenaar@planet.nl 

 

Aandachtspunten:  -     Eerste vracht papier van De Tuinen, Heerenveenseweg en Heirweg  

bij container Koopstra brengen   

- Woco rondweg Wolvega niet vergeten! 

- Oldelamer haalt het oud papier aan de Kooiweg op tot en met Wilco 

de Jong. 

 

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

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

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

Alvast bedankt voor de medewerking, Bestuur PB  

 

 

 

 

Zaterdag 

14 maart 2020 

       

9.00 uur 

 

 

Menno Nijenhuis 

 

Hans Lanting 

Martijn Scheenstra 

 

 

Rolf Hoekstra 

Henk Robben 

Peter de Vries 

Henk Kromkamp 

Mark de Vries 

 

Maandag  

20 april 2020 

 

18.30 uur 

 

Douwe Smitstra 

 

Arend Koopstra 

Pieter Doeven 

 

Edzo Sierdsma 

Dennis Zandstra 

Roelf Bos 

Arjen Doeven 

Robert van der Veen 

 

Maandag 

25 mei 2020 

 

18.30 uur 

 

Sjoerd Huitema 

 

Herman v.d. Berg 

Cory Hiemstra 

 

Roy Spoel 

Jurre Kuiper 

Aron v.d. Berg 

Lennard Wagenaar 

Ronny Vrieswijk 
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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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Bedankje 

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie 

woorden, knuffels, bezoekjes, prachtige bloemen, fijne kaarten en brieven die wij mochten 

ontvangen na het plotseling overlijden van onze lieve man en vader 

                                      Elsco van den Berg 

Het gemis is groot maar zoveel betrokkenheid doet ons goed en het vergroot de moed om 

verder te gaan. 

De plannen van Elsco willen wij voortzetten, zoals o.a. het realiseren van een voedselbos. 

Thuis waren we al begonnen met een deel van het voedselbos aan te leggen, maar we zouden 

het deze winter meer compleet maken. Elsco wilde graag een voedselbos en was met Joeri erg 

bezig met verschillende en gekke eetbare planten. Nu willen we dit voedselbos graag 

afmaken. Het leek ons mooi dat iedereen die wil op bepaalde dagen komt helpen. Op deze 

manier kunnen we de warmte en steun doorzetten en Elsco “levend” houden.  

Het voedselbos willen we graag delen met anderen. Lijkt het je leuk om mee te helpen of om 

op de hoogte gehouden te worden? Stuur dan een mail naar i.wiegersma1964@hotmail.com. 

Met vriendelijke groet, 

Irma, Elon en Joeri 

Stadburen 19 

8488 BH Nijeholtwolde 

 

Wat is een voedselbos? 

Een voedselbos is een door mensen gecreëerd half-open bos met een groot assortiment aan 

eetbare bomen, struiken en vaste planten. Een voedselbos bestaat uit verschillende lagen: 

hoge bomen, lage bomen, struiken, kruidachtigen, knollen, bodembedekkers en klimplanten. 

Door het gebruik van veel verschillende soorten en lagen is een voedselbos beter bestand 

tegen extreme weersperioden, levert het veel voedsel en is het goed voor de biodiversiteit. 

Door de soorten op de juiste plek te planten ondersteunen ze elkaar en zijn ze het meest 

productief. 

 

Oproep Stichting Dorpshuis 
Beste mensen, 

op de nieuwjaarsreceptie van 3 januari jl. is bekend gemaakt dat de beheerders per 1 oktober 

gaan stoppen met het beheer van ons Dorpshuis. Aan de reacties van de aanwezigen te horen 

was dat voor velen wel even schrikken. Voor ons als bestuur was het ook schrikken, maar we 

respecteren hun weloverwogen besluit. 

mailto:i.wiegersma1964@hotmail.com
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We zijn nu samen met de beheerders bezig om alles, wat met het beheer te maken heeft, in 

kaart te brengen, zodat we de opvolgers goed kunnen informeren wat het inhoudt om een 

goede gastvrouw/gastheer te zijn voor de verscheidenheid aan activiteiten, die plaats vinden 

in het Dorpshuis. Yvonne en Hilda zijn daarbij graag bereid hun kennis daarvan over te 

dragen.  

Het bestuur vindt het van groot belang dat het beheren van het Dorpshuis met plezier gedaan 

wordt, met als doel dat de inwoners met evenveel plezier van het Dorpshuis gebruik maken. 

We zullen ons daar dan ook 100% voor inzetten. En dat doen we samen met jullie! 

Het Dorpshuis is er voor en door de inwoners van onze drie dorpen. Onze vraag is dan ook: 

willen jullie met ons meedenken en meedoen? Hebben jullie ideeën over het toekomstig 

beheer van het Dorpshuis? Of wil je er misschien een steentje aan bijdragen? Laat het ons 

weten! Een gesprek met het bestuur verplicht je nog tot niets, dus schroom niet om contact 

met ons op te nemen.  

Het Stichtingsbestuur 

 

FLING  25 JANUARI 2020 

 

 

 

Beste Cultuurliefhebber, 

het nieuwe jaar ligt open voor ons. Er zijn handen geschud en wangen gekust, de kerstballen 

zijn weer opgeborgen en de weegschaal is tevoorschijn gehaald. 

En passend bij het rijtje goede voornemens heeft u ongetwijfeld gezet: ik moet dit jaar eens 

wat vaker cultuur snuiven. Kijk aan, daar kunnen wij u in bijstaan. Door het eerstvolgende 

concert in 't Kerkje in Ter Idzard onder uw aandacht te brengen. 

 

'Een ijzersterk duo, uitstekende multi-instrumentalisten, prachtige meeslepende Ierse muziek, 

zeer afwisselend en verfrissend.' Zomaar wat kreten, die weergeven wat ons te wachten staat 

met een optreden van Fling. Komt dat horen en zien! 

Kaartjes kunt u bestellen via cultuur@ter-idzard.nl. Verdere informatie is te vinden in de 

uitnodiging. 

Graag tot 25 januari! 

CITI, Cultuur in Ter Idzard, www.bonifatiuskerkteridzard.org 

mailto:cultuur@ter-idzard.nl
http://www.bonifatiuskerkteridzard.org/
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================================================= 

 

Zaterdag 25 januari organiseert de feestcommissie een 

 

 

 

 

Met zanger Benny Bakker en DJ Heavy P! 

Aanvang 21:00 uur, Dorpshuis De Bult 

Kaartjes voorverkoop via teridzardfeesten@hotmail.com € 5,- , aan de kassa € 7,50 

mailto:teridzardfeesten@hotmail.com
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Piter Wilkens met band 1 februari 
 

Op zaterdag 1 februari komt Piter Wilkens met zijn band naar ons 

Dorpshuis De Bult. Piter Wilkens is één van de bekendste Friese 

troubadours en heeft een breed repertoire 

van friestalige liedjes vol humor. Zoals ‘Knoopkes’, ‘Dykskiep’ en 

‘Pake syn wein’. Piter zingt ook nummers van Cornelis Vreeswijk, 

vertaald in het fries. De bekende nummers zijn ‘Veronica’ en 

‘Daamsliepers’. Dit lied herinnert aan de demonstratie van de provo’s op 

de Dam, die hardhandig door de mariniers werden weggeknuppeld (Amsterdam 25-08-1970). 

Piter Wilkens treedt vaak solo op (als troubadour), maar ook met zijn driemansformatie (dan 

is het meer een theatervoorstelling). En Piter treedt op met een band. 

 

In overleg met Yvonne en Paul is besloten om Piter Wilkens met band uit te nodigen. 

Na vier jaar een optreden van de band Old Nijs nu heel wat anders op de bühne. 

Een enthousiaste troubadour met humoristische teksten, begeleid door een prima band,  

staat garant voor een gezellige avond in De Bult. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij het Dorpshuis, 

Of te bestellen via dorpshuisdebult@gmail.com  

Tot zaterdag 1 februari 21.00 uur, 

Douwe, Hilda en Yvonne 

 

 

Vrouwenactiviteiten 

De vrouwenactiviteitencommissie heeft weer een nieuw uitje op de 

planning staan. We gaan op woensdag 26 februari een ochtend 

doorbrengen in Home Center. Bouke 

Klaren zal ons een rondleiding geven. Hij gaat eerst een stukje 

uitleg geven over de geschiedenis van Home Center. Daarbij 

zal de naam van Piet Spin zeker genoemd worden. Hij heeft 

namelijk een grote rol gespeeld in het oprichten van het Tapijtcenter. Bauke laat ons verder 

verschillende woonstijlen zien, maar ook stofferingen zoals gordijnen en tapijten komen aan 

mailto:dorpshuisdebult@gmail.com
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bod. Tevens zal hij uitleg geven over bepaalde soorten leer en andere textielen. We beginnen 

om 09.30 uur eerst met kopje koffie (deze is voor eigen rekening), de rondleiding is gratis. 

Het programma zal tegen 12.00 uur eindigen. Mensen, die zich nog niet hebben opgegeven 

via de app, kunnen zich alsnog opgeven via de mail naar ellysknipsalon@hotmail.com.  

 

Groeten, de activiteitencommissie 

 

Dorpsquiz  

Hallo dorpsgenoten, 

om te noteren in uw agenda!  

Vrijdag 6 maart 2020 is voor de 33e keer de dorpsquiz van onze drie 

dorpen!! U kunt zich opgeven van 20 februari tot en met 2 maart, met een ploegje van vijf 

personen. Natuurlijk kan het ook individueel, dan zorgen wij ervoor dat u in een ploeg, die 

nog geen 5 personen bij elkaar heeft, wordt ingedeeld of, zoals gebruikelijk, alle individuelen 

samen een ploeg van 5 gaan vormen. Ook zijn onze jongeren vanaf de middelbare school 

weer van harte welkom. 

Er zullen ook dit jaar, na de massale opgave van vorig jaar, weer meer mensen toegelaten 

worden dan er in de grote zaal kunnen. Dat houdt echter wel in dat u, als u bij diegenen hoort 

die zich het laatst hebben opgegeven, naar de Lendezaal moet verhuizen. Dus aan eenieder: 

Geef u wel zo snel mogelijk op, want er kunnen maar 28 ploegen in de grote zaal! Zou u het 

bij voorbaat wel prettig vinden om in de kleine zaal te zitten, omdat dit rustiger is, is dat ook 

mogelijk als u dit bij de opgave even aangeeft.  

Tijdens de quiz is het niet toegestaan om smartphones o.i.d. te gebruiken. 

De kosten blijven € 10,00 per tafel (in de pauze wordt dit opgehaald). 

U kunt zich opgeven bij Trix Meyners. Graag via e-mail: 

trixmeyners@gmail.com of telefonisch: 0561-612461.    

Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom om zich voor 

deze avond aan te melden, want dit is een hele leuke, 

gezellige manier om uw mededorpsbewoners te leren 

kennen. 

Mocht u na opgave toch verhinderd zijn, laat dat dan ook even weten, vóór 6 maart 18.00 uur.   

Met vriendelijke groet,  

Quizcommissie Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde 

mailto:ellysknipsalon@hotmail.com
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Uitnodiging: peuterochtend 

Wanneer: 2 maart 
                   tussen 9.00 en 10.00 uur 

Voor wie: alle kinderen tussen  
 2 en 4 jaar en hun ouders 
 
Tijdens deze ochtend laten we de kinderen kennismaken 

met de basisschool door middel van een leuke activiteit 
die wordt gegeven door een leerkracht van de kleuters. 

Daarnaast is de directeur aanwezig om u het één en ander over de school te vertellen  
en kunt u een rondleiding door de school krijgen. U krijgt dan een optimaal beeld van de 

werkwijze van onze school doordat de kinderen in hun klas aan het werk zijn. 
 

We stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt via directie@obsdestriepe.nl 
 

 

 
Tot dan! 
Team De Striepe  
 

  

 

 

 

        
   

mailto:directie@obsdestriepe.nl
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Nieuwjaarswens 

Namens het webteam wensen we de bezoekers van onze dorpenwebsite – hetzij verlaat – een 

heel goed en gezond 2020 toe. 

 

(bron: kaartje2go.nl) 

Nieuws 

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

geplaatst: 

De Tjonger krijgt walbeschoeiing  03-12-2019 2 foto’s  

Decemberwens CITI 19-12-2019 1 foto  

Frits van Vliet wint kaartmarathon  05-01-2020 5 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. 

 

 

 

Het Drie Dorpen Koor 
12 februari is er weer een gezellig avondje samen zingen gepland! 

Neem gerust iemand mee want iedereen is welkom! 

Graag zien (en horen) wij jullie op woensdag 12 februari om 20.00 uur. 

Rijk, Jan, Anja en Betty 

mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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Te Gast 
Marieke van Ameijde 

 

FLIP FLOP 
In de laatste maand van het vorige jaar las ik een artikel over en een interview met de premier. 

Hierdoor leerde ik de uitdrukking ‘flipfloppragmaticus’ kennen. Uit een rondgang op internet 

begreep ik, dat het woord al langer bestaat, maar waarschijnlijk had ik even niet goed opgelet. 

Of deze karakterschets vriendelijk bedoeld was voor de minister-president kon ik niet goed 

opmaken uit de tekst. Maar best kans dat hijzelf de benaming onmiddellijk heeft beaamd en 

deze vervolgens hartelijk heeft weggelachen.  

Hoewel zijn partij niet mijn politieke kleur heeft (al was het de laatste fractie op deze 

planeet): ik moet bekennen dat ik door de formulering een speldenprik jaloezie ervoer. 

 

In deze context betekent ‘flipfloppen’ natuurlijk niet ‘het lopen op teenslippers’ (flipflops in 

het Engels), maar het losjes hanteren van je visie op de wereld en je principes. Al naar gelang 

de situatie er om vraagt.  

Lopen op teenslippers, en luchtig omgaan met alles en iedereen om je heen, hebben in die zin 

misschien wel weer iets gemeen trouwens: je wilt in beide gevallen dat het je niet te heet 

onder de voeten wordt en je straalt een relaxte levenshouding uit. 

 

Door die omschreven mentaliteit moest ik denken aan 

een afbeelding, die bij mijn opa en oma van 

vaderskant aan de muur van hun woonkamer hing. De 

affiche was een toentertijd bij vele gezinnen bekende 

illustratie van ‘De brede en de smalle weg’. Een 

allegorische prent over de verleidingen van het 

makkelijk te bewandelen levenspad (de brede weg) en 

het hellevuur dat je dan wacht, en de beloning die je 

krijgt wanneer het je lukt de moeilijke levensroute tot 

het einde te volgen (de smalle weg, met hemels 

perspectief).  
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In die tijd, dat ik nog de leeftijd had dat mijn mening er niet toe deed, zaten we zeker 

tweewekelijks op zondag op de koffie bij mijn grootouders. Zo had ik meermalen de 

gelegenheid om de voorstelling te bestuderen.  

Er was heel veel op te zien en te ontdekken en vooral de brede weg was razend interessant. 

Zoals bijvoorbeeld het nemen van de zondagstrein, naar de waarzegster (natuurlijk een 

vrouw) gaan, een tatoeage laten zetten of een stevig robbertje vechten; allerlei dingen 

waarover mij verteld was dat het slecht was, vond ik daarop terug. 

 

Maar goed, kleine kindjes worden groot en als ik achterom kijk, heb ik niet een van beide 

wegen echt gelopen. Tot op de dag van vandaag bekoren ze me even weinig. Ik hou niet van 

oorlog, dronkenschap, slavernij en dierenmishandeling (brede weg). En ik hou ook niet van 

het idee dat dé waarheid slechts via één traject te vinden is, dat mensen tot lijden gedoemd 

zijn en dat hemelse geneugten mij pas na mijn leven heel misschien ten deel zouden kúnnen 

vallen (smalle weg).  

 

Bovendien, het blijkt verdraaide moeilijk in je (dagelijks) leven maar steeds ‘één juiste’ weg 

te nemen.  

Bijvoorbeeld in de supermarkt. Mens! Daar doe ik sowieso nooit minder dan een uur over. In 

elk gangpad liggen de dilemma’s op de loer! Wat is beter voor mijn gezondheid, de toekomst 

van het milieu (en daardoor voor mensen na mij), en mens- en dierenwelzijn? Koop ik 

biologische seizoensgroenten uit Nederland of regulier geteelde sperziebonen uit Egypte 

omdat ze met 35% korting in het schap liggen? Het eerste is goed voor het milieu, het tweede 

goed tegen voedselverspilling. Neem ik – als niet-vleesetend mens – toch die zak noten mee 

om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen? Maar voor de productie van 100 gram 

cashewnoten wordt nagenoeg evenveel water gebruikt als bij een lapje vlees van 100 gram!  

Neem ik weidemelk-yoghurt (waar blijven die stierkalfjes eigenlijk?) uit de buurt of trek ik de 

soya-yoghurt (help, houtkap in een ver land!) uit het koelvak? 

Mijn hand reikt al naar een reep chocola voor bij de koffie, hmm, guilty pleasure. Maar wacht 

even: is het wel gegarandeerd slaafvrije chocola? Zouden wij ‘onze’ NL-kinderen aandoen 

wat hen wordt aangedaan? 

Bovendien stikt het in veel producten van (verborgen) suikers, wat in verslavende werking 

gelijk schijnt te staan aan drugs. Voor mijn fysieke en mentale gezondheid dus niet best. 

En zo sleep ik mijzelf door de supermarkt, etiketten lezend en alles afwegend langs de brede 

en de smalle weg. Zelfs boodschappen doen is in deze tijd onderhevig aan complexiteiten en 
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tweestrijd (Ik heb laatst geteld: er liggen 25 (vijfentwintig!) verschillende soorten tortilla’s in 

het schap Zuid-Amerika. Waar-om?!). 

 

Nee, flipfloppend door het leven gaan was tot nu toe niet mijn tweede natuur.  

 

Maar, geïnspireerd door onze eigen Mark – ik mag Mark zeggen… net als u waarschijnlijk – 

en het nieuwe jaar met dit fantastische ronde getal 2020 heb ik recent besloten mij deze 

pragmatische houding aan te gaan meten. Dus….. 

Milieukwesties? Ik heb niet eens kinderen, dus voor 

‘mijn’ nageslacht hoef ik er geen hoofdbrekens meer 

over te hebben. Flipflop. 

Mijn gezondheid? Ik zal toch ook een keer plaats 

moeten maken voor een volgende generatie. En hoewel 

ik daar niets in te zeggen heb: ik heb wel wat speling 

lijkt mij, sinds ik vorig jaar mijn auto heb ingeruild 

voor een elektrische fiets. Ik ga schaterlachend door 

het landschap met gemiddeld 23 km per uur ongeacht wind en regen. Flipflop.  

 

Het enige waarvoor ik mij vanaf nu, 2020 werkelijk op de smalle weg naar hemelpunten zal 

gaan proberen te bewegen is…. (tromgeroffel……) dierenwelzijn. Onverwijld sjees ik door 

de grootgrutter, die zo vriendelijk is geweest kaartjes te plaatsen bij alle producten waar geen 

dier aan te pas is gekomen.  

Bevrijd zal ik naar buiten lopen, mijn geest ontdaan van belastende afwegingen, met tijd over 

om een rondje extra te fietsen langs grazige bloemenweides waar gehoornde koeien tevreden 

liggen te herkauwen. Die dat daar liggen te doen omdat mijn keuzes niet persé die van 

anderen hoeven te zijn. We leven immers in een liberaal land. Flipflop. 

 

Marieke van Ameijde 

 

 

Volgende gastschrijver: Geert Muurling 

 

 

Als de kat in januari in de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel. 
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Puzzel 
 

 

Beste Puzzelaars,  

 

allemaal bedankt voor jullie goede wensen. Weer een paar nieuwe inzendingen, doorgaan 

dames en heer. 

 

De oplossingen kwamen binnen van: 

 

   Anneke  v.d. Akker  15 

   Alie Dedden   15   

   Riek Hogeling  15 

   Koosje Hornstra  15 

   Lisa Jonker      5 

   Sjoukje Jongstra  15 

   Hinke Meyer  15 

   Jan Punter   15 

   Nelie Schokker  15 

   Gé Spin   15 

   Hinke de Vries  15 

   Tineke de Vries   5 

 

     1 B I N G C R O S B Y   

  2 K I N D E K E         

 3 P A A R D E N V O E T J E S   

   4 P L U M P U D D I N G    

  5 B O R S T P L A A T      

    6 H E R O D E S       

       7 R E N D I E R E N  

8 L A S T C H R I S T M A S     

    9 C H A M P A G N E     

   10 D I E U W E R T J E B L O K 

  11 M A R I A H C A R R Y     

      12 V U U R W E R K    

      13 M E L C H I O R    

       14 B A R I       

        15 A D V E N T    

     16 M A R S E P E I N    
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Dit keer een lettergreepraadsel 

De goed ingevulde puzzel levert u 10 punten op en het woord in de  balk  5 punten extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossingen (vóór 9 februari) 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,Sientje Hogeling 

mailto:s.hogeling@kpnmail.nl
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Een kijkje in het Dorpshuisleven van Yvonne 

 

 

Het is 1 mei 1970: de dan nog jonge Jan en 

Nelie Schokker, 30 en 25 jaar, besluiten 

het beheer van het Dorpshuis te gaan 

uitvoeren. In combinatie met een jong 

gezin, Jan jr. wordt 5 dagen later geboren, 

Yvonne en Marion zijn op dat moment 3 

en 1 jaar jong. De jongste, Paul, wordt in 

1974 geboren. Jan Schokker combineert 

het beheer van het Dorpshuis met de 

melkrit die hij tweemaal daags doet om de 

bussen naar de fabriek in Wolvega te 

brengen. 

Het is voorjaar 2001: na een ingrijpende 

verbouw van het Dorpshuis en een verder 

afnemende gezondheid van Jan nemen we 

het drastische besluit om te stoppen met 

het beheer van het Dorpshuis. Hans van 

den Berg, op dat moment het 

aanspreekpunt van het bestuur, wordt 

gebeld en het hele traject treedt in werking. 

Per 1 januari 2002 nemen Rudolf en 

Sientje Hogeling het beheer over. Jan 

Schokker start met dialyseren en Nelie 

heeft enkele jaren nodig om te wennen aan 

het feit dat de hectiek rondom het 

Dorpshuis er niet meer is. Al snel laten 

Rudolf en Sientje weten dat het beheer van 

het Dorpshuis hen zwaar valt en per 1 juni 

2002 starten Hilda en ik samen met onze 

mannen vof Dorpshuis De Bult. We 

hebben er zin in om dit met elkaar te gaan 

doen. Geen Dorpshuis in de familie was 

toch wel een gemis.  

Zomer 2019: het 50-jarig jubileum komt in 

zicht, dit gaan we zeker volbrengen maar 

daarna..... “Willen we nog verder?” is 

steeds vaker een gedachte die bij ons op 

komt. Het vergt veel tijd, het vraagt het 

nodige van ons gezinsleven, onze privé-

agenda en de werkzaamheden van Paul en 

Pieter als kleine zelfstandigen laten het niet 

toe om in het Dorpshuis te helpen of te 

assisteren als het nodig is. We spreken het 

niet rechtstreeks naar elkaar uit maar we 

weten voldoende dat het einde van het 

beheer van het Dorpshuis in zicht zal zijn. 

Een moeilijk besluit dat je niet in een paar 

dagen tijd neemt. Dit moet even bezinken, 

inwerken, maar steeds wordt duidelijker 

dat we een beslissing moeten nemen en een 

datum moeten prikken waarop we het 

beheer van het Dorpshuis zullen overgeven 

aan nieuwe mensen, met nieuwe ideeën en 

een frisse kijk op zaken, die enthousiast 

zullen meedenken aan de toekomst, aan 

een verdere uitbouw van activiteiten. We 

hebben een drukke novembermaand en als 

we de kerstbomen uit de kelder halen 

zeggen we tegen elkaar: “Dit is de laatste 

maal dat we het Dorpshuis in kerstsfeer 

brengen. We gaan het bestuur inlichten dat 

we met ingang van het nieuwe seizoen, per 

1 oktober zullen stoppen als beheerders 

van Dorpshuis De Bult.” 

We zullen alle mensen gaan missen, de 

vele activiteiten, de gezellige feestjes, de 

humor, soms verdriet kortom: alles, maar 

we kijken uit naar tijd voor ons zelf, geen 

rekening meer houden met de Dorpshuis-

agenda maar dingen kunnen plannen 

zonder voorbehoud. We verdwijnen niet 

uit onze dorpen, we blijven komen, zijn 

altijd bereid om een handje te helpen, 

advies te geven, vrijwilliger te zijn . Pieter 

blijft timmeren, Paul is actief als 

examinator in de wereld van het 

kraanbedrijf, Hilda blijft bij Lycklamastins 

haar werkzaamheden doen en ik zie wel 

wat er op mijn pad komt. Hans Wiegel 

sprak de wijze woorden: “Je moet stoppen 

als de mensen denken: jammer dat ze gaan. 

En niet op het moment dat ze denken: blij 

dat ze gaan.” Voor ons is dit een moment 

waarin de toekomst nog vóór ons ligt, tijd 

voor nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen 

en vooral tijd voor de mensen thuis en om 

ons heen, o zo belangrijk. Tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis is ons 

besluit aangekondigd, er zijn reeds 

gesprekken geweest met het bestuur en we 

hebben er alle vertrouwen in dat ook in de 

toekomst Dorpshuis De Bult een 

belangrijke plaats blijft binnen onze drie 

dorpen!  

 

Paul, Hilda, Pieter en Yvonne

Yvonne Doeven 

Maandelijkse column 
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Oude krantenknipsels  
Bij het opruimen van onze eigen zolder vond ik een schrift uit 1976/1977 met als 

opschrift: Feestcommissie, en ook op het etiket de namen Doeke, Han, Anneke 

en Koosje. Dat is niet de feestcommissie zoals die nu nog bestaat, maar de feestcommissie 

van korfbalclub Advendo. Die commissie is ontstaan om een kampeerweekend te organiseren 

naar Olde Willem, met daarbij de nodige activiteiten, waaronder een dropping. Blijkbaar 

deden we dat naar tevredenheid en daarom gingen we in de winter verder in het Dorpshuis 

met het organiseren van drie avonden met kaarten en spelletjes. 

Voor de spelletjes waren Anneke en ik verantwoordelijk, getuige de aantekeningen in het 

schrift. 

De volgende spelletjes stonden op het programma: 

1: Kom er maar eens achter 

2: Ganzenbord 

3: Pokeren 

4: Dobbelen 

5: Mens erger je niet  

6: Dammen 

7: Scrabble 

8: Sjoelen 

 

Uiteindelijk zijn het vijf kaartavonden geworden. De spelletjes zijn verdwenen, maar tot op de 

dag van vandaag wordt er van oktober tot en met maart elke laatste vrijdagavond van de 

maand nog de Advendo-Kaartavond georganiseerd. 

De eerste was op 19 november 1976.  

Aanwezig volgens de lijst: 

Hans en Anneke van den Berg 

Doeke en Jannie Punter 

Chiel en Koosje Hornstra 

Luutzen en Alie van der Weij 

Kees en Joke de Groot 

Hanne en Liesje Demmink 

Melis Punter 

Ypie Hoekstra 

Hilbrand Diever 

Jouke en Annet Bethlehem 

Henk Nijenhuis 

Rika Weerman 
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Frank Scheenstra 

Lenie Bos 

Han Donker 

Jan Schokker

 

Totaal 24 personen. 

Voor de kaart- en spelletjesavond moesten acht cadeautjes van omtrent drie gulden 

aangeschaft worden. Later is er ook een wisselbeker ingesteld.  

Naast de kaartavond werden er door deze commissie nog meer plannen gemaakt: eind februari 

een clubavond, in mei een gewoon schuttersfeest en in juni een viswedstrijd. Ook in juni was 

er voor leden, donateurs en aanhang een verrassingstocht, gymschoenen of laarzen aandoen 

en na afloop soep van Jan en Nely. 

Van deze evenementen wordt ook nu nog altijd de viswedstrijd georganiseerd. 

In dit schrift waren geen uitslagen van het kaarten genoteerd. Dat zal wel in het Kontakt 

gestaan hebben of in de Stellingwerf net als het voorbeeld hier onder. 

 

In de Stellingwerf van 5 mei 2004 was Hilbrand 

Diever de kaartkampioen volgens een foto van 

Lenus van den Broek. 

Het onderschrift is als volgt: 

Ter Idzard: Hilbrand Diever te Ter Idzard is 

kampioen geworden van de Advendo Kaartclub. 

Over het hele seizoen 2003-2004 behaalde hij 

295 punten. Tweede werd Hans van den 

Berg(208) en derde Kees de Groot met 190 

punten. Voor de volledige uitslag zie www.ter-

idzard .nl. 

 

 

 

Mooi is wel, dat alle drie de namen ook al op bovenstaande eerste lijst vermeld stonden.  

 

Dit schrift gaat nu naar het archief. Als u het nog eens doorbladeren wilt u bent van harte 

welkom op de donderdagmorgen. 

Namens het archief,  

Koosje Hornstra 

 



- 20 - 

 

Stichting Dorpshuis De Bult 
 
Onderstaand lezen jullie de toespraak, die Douwe 

Smitstra hield op de nieuwjaarsreceptie. Die is altijd op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. 

Dit jaar was dat op 3 januari. 

 

Beste mensen, 

namens Plaatselijk Belang Eensgezindheid, de beheerders en het bestuur van Stichting 

Dorpshuis De Bult heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van 2020. Dit is 

het eerste jaar waarin de 10 vervangen is door de 20. En er komen nog meer veranderingen 

aan.  

We hebben dit jaar opnieuw drie speciale gasten. Een 

hartelijk welkom aan onze vaste entertainers Geert, 

Inge en Marleen. Alvast onze dank voor jullie 

vrijwillige bijdrage. Met elkaar gaan we vanavond 

een goede start aan het nieuwe jaar geven.  

 

De maand december is weer voorbij. December is een maand waarin het gebruikelijk is even 

terug te kijken wat het jaar ons heeft gebracht. En december is de maand met feesten, zoals 

het Sinterklaasfeest op 5 december dat wij thuis met onze kinderen en nu ook met onze 

kleinkinderen vieren. Zij vroegen mij hoe ik vroeger, als klein kind, het Sinterklaasfeest 

beleefde. Mijn antwoord daarop was: “Als Sinterklaas in het land was, dan wilde ik wel 

luisteren naar mijn ouders en dan was ik heel lief. Want als ik dat niet deed, zo vertelden ze, 

dan ging ik mee in de zak van Zwarte Piet naar Spanje. Daar zou ik in de pepernotenmolen 

komen en tot pepernoten vermalen worden.” Nou hadden we thuis een met de hand 

aangedreven bietenmolen staan……… waar de hele biet er van boven in ging en er van onder 

in stukjes weer uit kwam……. Dus ik had wel een aardig beeld van zo’n pepernotenmolen. 

En ik wilde wel gehoorzamen. Maar tijden veranderen en ik zou het niet durven om in deze 

tijd nog zoiets tegen mijn kleinkinderen te zeggen. Dat past niet meer in hoe we kinderen 

opvoeden. 

 

Op 25 december vieren we het kerstfeest ter ere van de geboorte van Jezus. Dit vieren wordt 

al meer dan tweeduizend jaar gedaan. Jezus moet wel een heel bijzonder mens zijn geweest, 

anders waren we hem allang vergeten……,toch? 
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En dan hebben we in december ook Oud en Nieuw. Daarover kreeg ik dezelfde vraag: hoe wij 

de jaarwisseling beleefden toen we nog jong waren. Mijn antwoord was: “Wij gingen 

oudejaarsavond met een groep jongeren op pad. Overall en jas aan en met de zakken 

volgepropt met vuurwerk de streek op. Om bij boeren de landbouwmachines en alles wat 

buiten stond te verslepen naar b.v. het schoolplein in het dorp. ……Zo waren we tot laat in de 

nacht nog druk in ‘t spier.” Maar door veranderingen op het boerenerf, en door veranderingen 

in de interesse van de jeugd gebeurt dit al vele jaren niet meer. Nadat het laatste nummer van 

de top 2000 had geklonken en het vuurwerk het nieuwe jaar inluidde, hebben we, in huiselijke 

kring, elkaar veel geluk en een goede gezondheid toe gewenst.                                                                                                                                 

Hoe het dan in 2020 werkelijk komt, dat weet je pas achteraf.  

Is je gezondheid nog goed? Of misschien ook niet.  

Heb je een brok in de keel van vreugde, of misschien één van verdriet.   

Heb je je doelen kunnen bereiken of misschien net niet. 

Allemaal vraagtekens, maar de beste wensen voor elkaar voor de toekomst zijn er wel.  

 

Nu staan we als dorpsgenoten met elkaar in het 

Dorpshuis aan het begin van 2020 en wensen we 

elkaar veel geluk en een goede gezondheid toe. 

Een warme en mooie gewoonte. Wat gaat dit 

jaar ons brengen? Veel zal gewoon blijven 

doorgaan, maar ook zal veel anders worden. De 

ontwikkelingen gaan snel. Je moet in beweging 

blijven, want tegenwoordig geldt dat de enige constante de verandering is. Dat geldt voor 

mensen, bedrijven en organisaties. En het geldt ook voor het Dorpshuis. ‘Normaal’ is niet 

meer ‘normaal’. Zodra je iets wat je doet normaal vindt, ben je al bijna te laat in beweging 

gekomen. Gun en geef jezelf ruimte voor verandering en gun dat ook de ander.  

 

Soms dwingen veranderende omstandigheden in het dagelijks leven, in je gezin of je 

omgeving, om een besluit te nemen. Zo hebben onze beheerders Yvonne en Pieter, Paul en 

Hilda ons te kennen gegeven dat ze gaan stoppen met het beheer van het Dorpshuis. Een 

besluit wat je niet zomaar neemt, maar wat langzaam groeit. Paul en Pieter zijn, als gevolg 

van veranderingen, succesvolle zzp-ers geworden. Het gevolg is ook dat ze weinig tijd meer 

hebben om in het Dorpshuis te assisteren wanneer het nodig is. Dat maakt het beheer van het 

Dorpshuis er voor Yvonne en Hilda niet gemakkelijker op. Het Dorpshuis draait dankzij 

veranderingen en dankzij de beheerders als een tierelier. De volle agenda van het Dorpshuis 
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vraagt het nodige van je tijd, van je gezinsleven en van je privé-agenda. Langzaam, maar 

steeds duidelijker, ervaar je dan dat het werk voor het Dorpshuis en je privéleven steeds 

moeilijker samengaan. En dan, ook al doe je het werk nog met zoveel plezier, vraag je je af of 

je dat anders zou willen. De naam Schokker is straks vijftig jaar lang aan het Dorpshuis 

verbonden. Zelfs dat gaat nu veranderen. En wel op 1 oktober van dit jaar. 

 

Gun jezelf en anderen de ruimte voor verandering. Uiteraard was het voor ons als bestuur 

enorm schrikken, maar we hebben begrip en respect voor hun zeer goed overwogen keuze. 

Het is de taak van het Stichtingsbestuur om ervoor te zorgen dat per 1 oktober 2020 het 

Dorpshuis beheerd wordt door andere mensen. Door beheerders of door vrijwilligers of een 

combinatie ervan. Maar het is ook de taak voor ons allemaal om misschien een klein stukje 

van de oplossing te zijn. Want Dorpshuis De Bult is van ons allemaal en daardoor blijft 

Dorpshuis De Bult ‘De Bult’. Daar gaan we voor.  

 

Ik breng graag een toast uit op een gezonde toekomst van onze drie dorpen, van onze 

inwoners en dit jaar in het bijzonder van onze beheerders. 

 

Proost!  

Douwe Smitstra 

 

 

 

Subsidies voor uitbreiding Dorpshuis De Bult 

Dorpshuis De Bult heeft een bijdrage toegezegd gekregen van maar liefst € 7.500,00 uit het 

Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en € 7.500,00 uit het 

Dorpenfonds van de gemeente Weststellingwerf. Deze bedragen zijn bestemd voor 

uitbreiding van het Dorpshuis met een multifunctionele berging.  

Na de verbouw in 2012 hebben we de nodige ervaring opgedaan met de nieuwe ruimtelijke 

indeling. De indeling met een kleine vergaderzaal, een grote zaal en een sfeervolle huiskamer 

werkt in de praktijk bijzonder goed. Wel merken we, dat er te weinig bergruimte is voor 

opslag van apparatuur, toneelrekwisieten, schoonmaakmachines, stoelen en tafels als deze 

tijdelijk niet in gebruik zijn. Beheerders blijven voortdurend spullen heen en weer te slepen. 

Maar na de verbouw in 2012 zijn er meer veranderingen geweest. 
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Met ingang van het schoolseizoen 2015/2016 is basisschool De Drie Dorpen in 

Oldeholtwolde opgeheven. Om een nieuwe 

ontmoetingsplek voor kinderen te creëren, is 

door de commissie Omniveld in 2016 een 

speelveld achter het Dorpshuis gerealiseerd. 

Dit terrein was al een multifunctioneel terrein, 

Omniveld, voor festiviteiten zoals 

dorpsfeesten, een ijsbaan, een oefenveld voor 

sporters, een openluchttheater en een 

parkeerterrein. Er is behoefte aan een uitgiftepunt voor de horeca aan de achterzijde van het 

Dorpshuis, met een fijne plek voor bezoekers om wat langer te verblijven. Ook is er vraag 

naar een droge en veilige plek voor opstelling en bediening van de licht- en geluidsinstallatie 

voor ijsbaan, openluchttheater ’t Darreltien en andere buitenactiviteiten, aan opslagruimte 

voor tafels en stoelen ten behoeve van Omniveld en Dorpshuis en aan winterberging voor 

vochtgevoelig meubilair van het Omniveld. Op het terrein is al een gebouwtje voor de ijsbaan 

en ook een berging van voorheen de korfbalclub. We onderzoeken nu wat de beste oplossing 

is voor de vraagstukken.  

Op basis van het eerste idee hebben de gemeente Weststellingwerf en het Coöperatiefonds 

van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland al een forse bijdrage toegezegd. Voor ons 

als bestuur is dat een grote stimulans om door te gaan met de plannen. Andere 

subsidieverzoeken zijn nog in behandeling. U hoort nog van ons! 

 

Het bestuur 
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Vrouwenactiviteiten  
 

Kerststukje maken 

De oproep in het Kontakt had ik wel gelezen, maar het was 

erbij gebleven om me op te geven. Gelukkig dat Rimmy 

nog even vroeg of ik wel mee deed en zo zorgde ze ervoor, 

dat ik op dinsdagavond 10 december aanwezig was. Jitske 

haalde me op met de auto. Ik vergeet wel 

 eens met de auto te gaan en op de fiets is een groot stuk zo 

moeilijk te vervoeren. De vorige keer, toen we het 

dierenschilderij op hout gemaakt hebben, zijn mijn twee buurvrouwen en ik met het werkstuk 

op de ‘pakkiesdreger’  helemaal naar huis gelopen.  

Deze avond had Riekje Baas de leiding en ze had al heel veel voorbereid.  Voor de ruim 20 

vrouwen waren planken gezaagd, bij elk twee touwtjes 

geknipt en de oase die in een soort frame zat, was al vol 

water gezogen. Alle toebehoren waren rondom op de tafels 

verspreid. Allemaal soorten groen en andere kleurige 

takjes en ook mos om het op te vullen. Ze had zelf een 

voorbeeld midden in de kring op een kruk liggen, en zo nu 

en dan gingen we even kijken hoe ze dat gedaan had. Op 

het toneel waren allemaal kerstspullen, zoals ballen , 

slingers en andere frutsels om het stuk mooi op te sieren. 

Riekje kwam geregeld even langs om ons bij te sturen en 

we liepen zelf ook zo nu en dan rond om wat inspiratie op 

te doen. Inspannend hoor, zo bezig te zijn, maar goed dat we zo nu en dan even konden 

uitrusten en thee of koffie drinken, die Yvonne rondbracht. Hilda en haar dochter Elsemiek 

deden zelf mee. Na ongeveer twee uur waren de werkstukken klaar om op de foto gezet te 

worden. Je kon kiezen om het als tafelstuk te gebruiken of om het op te hangen. Bij mij is hij 

in de gang komen te hangen, nadat ik er thuis nog lichtjes in gedaan heb.  Ik vind dat het 

dankzij de hulp van Riekje een prachtig stuk geworden is. Rinkje bedankte haar namens de 

hele groep en Riekje kreeg een welverdiend applaus.  

Het mooie is, dat we de basis van het stuk nog hergebruiken kunnen, want het is de bedoeling, 

dat we er met Pasen ook weer wat mee maken. Voor mij is het heel goed om dat onder 
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begeleiding te doen, want thuis zou daar niets van terecht komen. Bedankt dus, dames van de 

vrouwenactiviteiten.  

 

Koosje Hornstra 

 

Plaatselijk Belang 

    TER IDZARD, OLDE- EN NIJEHOLTWOLDE  

              Email-adres: pb@ter-idzard.nl 

 

Kijkje nemen bij Omrin hoe ons afval wordt gescheiden. 

Wij van Plaatselijk Belang hebben bedacht om een aantal bewoners eens te laten meemaken 

hoe ons afval gescheiden wordt bij Omrin. De gedachte daarachter kwam nadat wethouder 

Mariska Rikkers ons vertelde waarom er in onze gemeente niet 

apart plastic wordt ingezameld. Omrin slaagt daar heel goed in 

en daarom leek het ons leuk om dat met eigen ogen te gaan zien.  

Het bezoek aan de nascheidingsinstallatie gebeurt op een 

doordeweekse dag, er moeten minimaal 10 personen mee en 

maximaal 40. Leeftijd vanaf 16 jaar en iedereen moet goed ter been zijn omdat er ook de 

nodige trappen gelopen worden. Wanneer is afhankelijk hoe druk het daar is en we gaan nu 

ook een koude periode in dus het is misschien verstandig om dit ergens komend voorjaar te 

doen. Het hangt ook af van het aantal mensen die zich opgeven natuurlijk. Van Plaatselijk 

Belang gaat er iemand mee en ook gaat wethouder Mariska Rikkers mee.  

Laten we eerst even inventariseren hoeveel mensen er zin in hebben en dan een goede 

planning maken. Als je denkt: dat wil ik wel, stuur dan een mail met naam en hoeveel 

personen plus een voorkeur voor dag naar janporton@ter-idzard.nl en ik ga het allemaal 

verwerken. Als er genoeg mensen zijn, ga ik afspraken maken met Omrin en laat het weten 

welke dag het wordt via ’t Kontakt en onze website, www.ter-idzard.nl. Een voorkeur voor 

dag betekent niet, dat het ook deze dag wordt. Er wordt in ieder geval gekeken wat de meest 

gekozen dag is en daar gaan we mee verder. Wees nieuwsgierig en ga ook mee om dit van 

dichtbij te bekijken. 

Namens Plaatselijk Belang, Jan Porton 

mailto:pb@ter-idzard.nl
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  KOERSBALVERENIGING 

 
               TER IDZARD E.O.    

 

Uitslag 10 december 2019 

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

 

A  C D E A  C D E 

1. Koos Meyners 10 10  11. Hilly Zomer 6 4  

1. Aly Mintjes 10 10  11. Render Remsma 6 4  

3. Jo de Jong 10 9  15. Eke de Boer 4 4  

3. Femmy Pen 10 9  15. Anneke Nijenhuis 4 4  

5. Tjeerd van Dijk 8 10  17. Imkje Koen 4 3  

5. Elly Moes 8 10  17. Riek Bergsma 4 3  

7. Annie Bergsma 8 9  17. Klaasje Pijlman 4 3  

7. Geert Heida 8 9  17. Jitske Dijkstra 4 3  

9. Joop Bos 8 4  21.  Jan Bakker 4 1  

9.  Jan Boek 8 4         21. Immie de Boer 4 1  

11. Henk Westerhof 6 4         23. Julia Becude 2 1  

11. Loes van Beest 6 4        23. Ans Kerkhof 2 1  

          

          

Uitslag 17 december 2019 

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

A  C D E A  C D E 

1. Janke Westerhof 10 17  7. Immie de Boer 6 7  

1. Eke de Boer 10 17  11. Anneke Nijenhuis 6 6  

3. Henk Westerhof 8 16  11. Aly Mintjes 6 6  

3. Elly Moes 8 16  13. Ans Kerkhof 6 5  

5. Jo de Jong 8 6  13. Renske Heida 6 5  

5. Imkje Koen 8 6  15. Julia Becude 4 4  

7. Femmy Pen 6 7  15. Render Remsma 4 4  

7. Annie Bergsma 6 7  15. Loes van Beest 4 4  

7. Joop Bos 6 7  15.  Geert Heida 4 4  

            19. Tjeerd van Dijk 2 3  

            19. Jan Bakker 2 3  
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Bonifatiuskerk Ter Idzard 
 

Ook voor de Bonifatiuskerk en haar vrijwilligers ligt een heel 

nieuw jaar te wachten.  

We hopen met elkaar op de ingeslagen weg van 2019 voort te gaan want we kunnen terug 

zien op flink wat activiteiten, zoals: 

• De torenkamer is voorzien van gipsplaten, er is gewit en opgeruimd. De torenkamer 

wordt gebruikt als vergaderruimte en als kleedgelegenheid voor gasten, die komen 

optreden. 

• Er is LED-verlichting aangeschaft om de kerk te verlichten. Tijdens de 

concertavonden en de decemberperiode staat de kerk er stralend bij. 

• Mollen voelden zich bij ons thuis, maar er werden geregeld klemmen gezet om het 

kerkhof netjes te houden. 

• CITI organiseerde in de winterperiode eenmaal per maand een concert. 

Er is een piano beschikbaar gesteld, die tijdens concerten kan worden gebruikt. 

Hiervoor is een apart podium gemaakt. 

• De Denktank deed haar intrede, vrijwilligers die werken aan initiatieven om de 

Bonifatiuskerk meer te gebruiken. 

• Er is een mooie website gemaakt en ook wordt er gedacht aan samenwerking met het 

Dorpsarchief. 

• De kerk werd regelmatig door de PC-leden schoongemaakt. 

• Omrop Fryslân maakte TV-opnames in het kader van 100 jaar radio. 

• Op 15 december werd er een kerkdienst gehouden. Er werd op het orgel gespeeld en 

als thema stond de vroegere zondagsschool centraal. Na afloop was er chocolademelk 

met kransjes. 

• Tijdens Tsjerkepaad was de kerk op de zaterdagmiddagen in juli en augustus open. 

De tentoonstelling van de kleding van ‘De Tael van et Hatte’ werd door wethouder 

Hoen geopend. 

• De PC heeft zesmaal vergaderd, eenmaal met de commissies en ook zijn er 

Regiobijeenkomsten bezocht. 

• De parkeerplaats, het kerkhof en de paden rondom worden regelmatig in 

samenwerking met PKN ‘ter Holten’ onderhouden. 
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In ’t Kontakt van vorig jaar hebben we u steeds op de hoogte gehouden van het wel en wee 

van de kerk. Ook hebben we laten weten dat het financiële plaatje ons kopzorgen baart. Want 

hoewel de kerk valt onder Stichting Alde Fryske Tsjerken, wordt van de PC verwacht een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan de exploitatie. Daarom zullen we dit voorjaar een beroep 

op u doen om ons te steunen door donateur te worden. 

Binnenkort krijgt u hierover bericht. 

HELP ONS OM DE BONIFATIUSKERK VOOR TER IDZARD TE BEHOUDEN!!!!! 

 

Het webadres van het kerkje is: www.bonifatiuskerkteridzard.org 

Neemt u vooral een kijkje en laat ons weten wat u van de site vindt. Ook als er verbeterpunten 

zijn, horen we dat graag! Dat kan op kerkje@ter-idzard.nl 

Contactgegevens PC 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 

 

 

Klaverjasmarathon 

Zaterdag 4 januari was er weer de jaarlijkse Klaverjasmarathon. Een idee, volgens mij ooit 

ontstaan bij Piet Spin, om de eerste zaterdag in januari een dag met elkaar te gaan 

klaverjassen. En dat slaat aan, de 15e marathon dit jaar en de telefoon bleef maar gaan in de 

week voorafgaand aan het kaartspektakel. Samen met Michiel Hornstra hebben we een leuke 

en gezellige dag kunnen organiseren. Rond vier uur in de middag konden Michiel en 

Elsemiek de uitslag bekend maken: 

1. de heer Van Vliet 11.553 punten 

2. Sjoerd Huitema 11.101 punten 

3. Harm Braak 10.497 punten 

4. Jan Scheltinga 10.353 punten 

5. Lammy Kromkamp 10.249 punten. 

De 58 deelnemers konden terugkijken op een mooie dag en 15 ervan keerden met een 

vleesprijs van Hoeksma uit Wolvega weer huiswaarts.  Yvonne Doeven   

http://www.bonifatiuskerkteridzard.org/
mailto:kerkje@ter-idzard.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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Advendo kaarten 

 

Seizoen 2019-2020 

 

Op 27 december was de vierde kaartavond van dit seizoen. 

Er waren 16 deelnemers en zoals gewoonlijk was het gezellig. 

 

Uitslag 

1. Chiel Hornstra  +  179 

2. Sientje Hogeling  +  70 

3. Riek Hogeling  +  69 

4. Doeke Punter  +  62 

5. Gerrit Hoekstra  +  53 

6. Luutzen v.d. Wey  +  46 

7. Koos Meyners  +  28 

8. Paul Schokker  +  20 

    Leny Vogelzang  +  20 

10. Hilbrand Diever  -   2 

11. Hinke de Vries  -  24 

12. Tom Vogelzang  -  54 

13. Janny Hoekstra  -  71 

14. Bertha Bos    - 103 

15. Janny de Jong  - 134 

16. Tjitske Diever  - 159 

De volgende kaartavond is op vrijdag 31 januari 2020. 

Sientje Hogeling 
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Ut de Penne van Frank 
 

Mit pensioen  

Nog een jaortien of misschien al dit jaor, ik heb d’r al zo lange naor uutkeken en dan is et zo 

veer. Ik gao mit pensioen, ik hoeve morgens niet zo vroeg vot, ik kan doen wat as ik wille. 

Eerst es de gerage oprumen en ok gao ik dat ding schilderen. Ok kan ik de tuun es goed 

onderhanen nemen en we gaon ok vaeker mit vekaansie. Mooi hè? Waor aj’ niet zo gaow an 

daenken is, dat aj’ mit pensioen gaon je ok al wat oolder binnen en niet meer zo vlogge as 

vroeger. Och je hebben tied zat, dan doej’ d’r mar wat langer over.  

Een fesien en een extra buuscent mit van et bedrief en dan 

naor huus uutslaopen…. 

‘Hé, daor gaot de vuilnisauto al, wat is die vroeg.’                                                                        

‘Wel nee ju, wi’j bin laete.’  

‘Hej’ de bak niet bi’j de weg zet?’ 

‘Nee niet an docht.’ 

‘D’r zit ok nog wel vule rommel in en ok nog een dooie kiepe. Volgende keer kuj’ die beter in 

de grond stoppen.’ 

‘Dat zal allemaole wel, mar dat we d’r laete ofkommen komt om dat jow nooit op bedde 

willen, as ik niks zegge, dan zit tot midden in naacht te puzelen.’ 

‘Och dat moet ie nodig zeggen. As we al op bedde zullen dan moej’ de deuren nog bi’jlanges, 

dan moej’ de komputer nog uutzetten, dan moej’ de tillefoon nog an de laeder doen en zo wat 

henne. Et ligt him altied an mi’j , mar laoten we mar opholen te zeuren.’ 

 

‘Vanaovend heb ik weer vergeerdering in et dörpshuus.’ 

‘Dat hadden je ok wel eerder zeggen kund.’ 

‘Et staot aanders wel op de kelender en ok nog in de komputer.’ 

‘Ja now as ie et zeggen, ik hadde vanaovend nog even naor een winkel willen te kieken veur 

wat ni’js en aenlik mossen je dan mit’ 

‘Dat moet een aandere keer dan mar.’ 

 

Aandere morgen.  

‘Was d’r ni’js in de vergeerdering?’ 

‘Och niet vule.’ 

‘Je weren wel laete thuus, en je hadden stienkoolde voeten.’ 
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‘Et was wel gezellig en d’r wodde heel wat ofroddeld. Zo wodde d’r zegd, dat Klaas de 

boerderi’je verkocht hadde. D’r was iene die wus et zeker. D’r was ok een slimmerd bi’j die 

pakte geliek zien mobiel en appte naor Klaas , binnen enkele tellen kwam d’r antwoord. Jim 

weten meer as ikke. Die was dus wel even stille, mar d’r komt ok een woning te koop vlak 

bi’j oons, die van Tienes komt te koop. 

‘Och wussen je dat niet, dat hadde ik jow ok wel eerder vertellen kund.’ 

‘Dat is now ok weer wat, waoromme vertel ie mi’j dat niet eerder.’ 

‘Och et gong mi’j et iene oor in en et aandere weer uut.’ 

‘Was d’r nog meer ni’js?’  

‘Now nee, ik kan me ok beter stille holen, ie weten et toch al lange. Ik gao naor buten, daor is 

nog wel van alles wat te doen, mien fiets zit onder de modder en moet smeerd wodden.’  

‘Wol ie dat in die kleren doen?’ Die hadden je gisteraovend ok an naor de vergeerdering, 

straks hej’ d’r allemaole vet in en dan kan ik weer zien om et d’r uut te kriegen.’ 

‘Och ie ok altied te zeuren. Ik trekke wel wat aanders an.’ 

‘We moeten ok nodig een keer mit de bloemetuun an de gang, vien ie ok niet?’ 

 ‘Ja daor hej’ geliek an, mar dat is nog al een protte wark en we wollen eerdaegs ok weer op 

vekaansie. Zullen we een tuunman vraogen. Dat kost wel weer een protte geld, die lui bin 

duur.’ 

‘Ja, mar dan hoej’ direkt ok niet weer.’ 

‘Ik belle geliek op.’ 

‘ Aenlik wol ik wel wat ni’je kleren en aenlik moej’ dan 

mit.’  

‘Now goed dan, we gaon  geliek, waor wil ie henne?’  

‘In Wolvege is niks te koop, laeten we mar naor t’Vene 

gaon.’  

‘Och dat is ok niks, dan mar naor de Gediek.’ 

 ‘Laeten we dat mar doen.’ 

 ‘Wat een drokte hiere en d’r is gien iene die tied veur oons het, ik gao hiere geliek weer vot, 

laoten we dan toch mar naor Wolvege gaon.’ 

‘Best dan kan ik wel even bi’j de fietsemaeker langes. Veur dat jow wat vunnen hebben is de 

dag wel omme.’ 

‘ Je moeten niet zo vervelend doen. Je gaon mit. Wat vien ie hier van?’ 

 ‘Et kon beter, doe es wat fleurigs an, niet van dat trieste oolde wieve spul.’ 

 ’Now ja zeg, ik bin gien twintig meer.’  
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‘Wat maekt dat now uut, aj’ wat moois zien moej’ et antrekken en niet gaon denken, daj’ wat 

oolder binnen. Pak mar es wat aanders . Dat liekt al een stok beter.’ 

 ‘Mar et is me te duur.’  

‘Ach wat, et laeste hemd het gien busen, gewoon doen.’ 

 

‘Die verrekte komputer wil ok weer niet vanmorgen. Dat ding daenkt zels, as ik dit doe dan 

doet ie dat en dat was lessend ok al zo, wil ie es kieken?’ 

 Je moeten mar es op seniorweb, daor moej’ mar es eenkcursus volgen, daor leren ze je wel et 

ien en aander, temeensen dat preberen ze.’  

‘Ik kan ok eerst de numlock uutschaekelen, dan doet ie et ok wel weer.’ 

‘Ik wete wel dat ik d’r gien verstaand van hebbe mar ie kun niet eten koken, as ik es een keer 

wat kriege dan zit ie mit de hanen in et haor, gao ie dan mar es op kookles.’  

‘Och in de komputer staot alles wel, hoe as ik koken moet en bi’j de slaachter hebben ze van 

alles klaor staon.’ 

 

‘Aenlik wol ik wel es wat aanders in huus, es een aandere baanke en misschien een aandere 

kachel of misschien ok wel een aander behangegien.’  

‘Die kachel wil ik d’r niet uut hebben, wat een stoeveri’j en de hiele kaemer over de kop, daor 

begin ik niet an.’  

‘Een aandere baanke dan.’ 

 Disse is nog niet zo oold en de kleinkiender vrotten d’r ok op omme et is zunde, awwe dat 

veraanderen.’ 

  ‘En een aander behang dan? 

 ‘Wat hadde ie dan docht?’  

 ‘Now misschien wel wat mederns mit kleur en ok 

een aandere kaaste. En aj’ dat toegelieke doen mit 

de kachel dan hej’ in ien keer alles klaor.’ 

‘ Wat kost dat wel niet, en ie willen op vekaansie 

en ie willen een ni’je fiets en zo gaot et mar deur.’  

‘Zo lange zitten we hier ok niet meer.’ 

 ‘D’r is niet vule ere te behaelen mit jow, laot alles dan mar etzelde.’ 

‘Wat zollen jow d’r van daenken om es omme te kieken naor een flattien.  D’r komt nog wat 

ni‘js in Wolvege, dan hebben we alles ni’j en hebben ok gien ommekieken naor de tuun 

meer.’ 
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‘Et liekt mi’j niks, dan kan ik niet meer buten pissen en ik kan niet de hiele tied deur de 

straoten lopen. Ik zie wel meer mannen  mit klompen an, die slenteren mit een kromme rogge 

deur de straote. Die lopen iederiene veur de voeten, now dat is et laeste wat as ik wille, mar as 

et je hier te vule wark is, dan neem ie mar een warkster.’  

‘Ik gao niet mit, mar we zollen nog es kieken naor een vekaansie, aenlik wol ik wel es aende 

vot, naor Suriname of Afrika of zoks, wat vien ie daor van?  

‘Now daor moet ik wel es over naodenken, een verrekt aende vliegen, daor zit ik niet op te 

waachten.’  

‘Ik gao morgen geliek naor een reisburo en zal es kieken wat d’r veur oons is. 

‘Heremetied moej’ dit es lezen, mooie reize mit 

de Liwwadder Kraante naor Kannede, dat is wel 

wat, vien ie ok niet?’  

‘Wanneer gaot die?’  

 ‘14 september.’  

‘Now 15 september is oonze zeune jaorig, dat 

komt niet best uut.’ 

 ‘Och dat viert ie dan mar zonder oons.’ 

‘En ie hebben ok nog kluswark bij et dörphuus. Die lui redden heur ok wel. Mar ie hebben 

tennis op deensdag.’ 

‘Aj’ zo an de gang gaon dan kuwwe nooit vot.’  

 ‘We moeten gewoon een reize ofpraoten en dan zeggen we alle aandere dingen of.’ 

‘Zo moet et dan mar.’ 

Pensioen vaalt nog niet altied mit, zo heuren jim now wel en ok in huus het een kerel niks te 

zuken, in de keuken staoj’ altied in de weg en wi’j’ een keer stofzoegen, dan slaoj’ de helte 

over. 

Een warkschema krek as op et wark, is et beste. Daor zet ie op wie as wat doen moet, mit een 

hokkien d’r aachte,r waor aj’ een krusien zetten as et klaor is. Ok zet ie d’r op aj’ een 

vergeerdering hebben en zo wat henne. 

Misschien moeten we wel op kursus : Saemenleven in je pensioentied. 

 

 

Frank Scheenstra 
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Schut- en Klaverjassen 
 

Kaartclub Ter Idzard “De Boer Is Troef” 
 

Uitslag 17-12-2019 

 Schutjassen punten    punten 

1. Arnold Hogeling 48  5. Herry v.d. Vegt 41 

2. Joop Capelle 47  6. Anton Reuvekamp 37 

3. Joop Bos 43  6. Rinus Wijngaard 37 

3. Gerrit Hoekstra 43  8. Grada Hogeling 27 

 

 

 

       

 Klaverjassen punten    punten 

1. Michiel Hornstra 6841  13. Cees Meestringa 6048 

2. Bertus Hogeling 6736  14. Sjoerd Huitema 6028 

3. Riek Hogeling 6641  15. Luutzen v.d. Wey 5923 

4. Sientje Hogeling 6636  16. Sybrand Hiemstra 5862 

5. Hendrik v.d. Goot 6625  17. Thijs Hogeling 5847 

6. Louw Mulder 6486  18. Popke Boezerooy 5724 

7. Bob de Boer 6421  19. Lida Hiemstra 5627 

8. Jan Scheltinga 6396  20. Chiel Hornstra 5554 

9. Jan Hensbergen 6334  20. Jan Mulder 5554 

10. Johan Monnikhof 6256  22. Diana van Beek 5543 

11. Ruud van Beek 6225  23. Jelke Heida 5494 

12. Hans Brandsma 6093  24. Klaske Majoor 5421 
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’t Hummelhûs 

 Thema winter 

Alle kinderen druppelen één voor één binnen en beginnen te spelen. De één start het liefst op 

met een puzzel en de andere gaat gelijk in de bouwhoek of de huishoek spelen. Als alle 

kinderen er zijn gaan we een kringetje maken. Hier zingen we het Goedemorgenliedje en gaan 

we kijken wie er vandaag allemaal 

zijn. Het enthousiasme voor het 

Goedemorgenliedje is altijd erg 

groot, zo leuk om te horen en zien! 

We starten met thema winter. We 

hebben samen wat winterse spulletjes 

verzameld en hier gaan we een 

spelletje mee doen.  

Nadat we alles goed hebben ontdekt 

(voelen, ruiken, etc) komen alle 

verzamelde spulletjes onder een kleed te liggen. En dan gaan we toveren! Hocus pocus pilatus 

pas, ik wou dat er iets weg was. De kinderen mogen dan gaan raden wat er weg is. Ze vinden 

dit een erg leuk en stiekem ook wel een beetje een spannend spelletje. Soms werkt de 

toverspreuk niet en moeten we nog iets beter ons best doen. Later word het nog spannender 

want dan gaan we er weer dingen bij toveren.  

Buiten is het nog niet echt winter, geen sneeuw of ijs nog om te ontdekken dus rennen de 

kinderen enthousiast naar de dieren. Die worden altijd even vriendelijk begroet. Zij wachten 

ons al op, want we nemen vaak iets lekkers voor ze mee. De schillen en de restjes van het 

fruit geven we aan de dieren. De dieren zijn altijd erg blij met ons! Op de grote zandbult 

vermaken onze hummels zich altijd prima, een mooie plek voor de kinderen om hun fantasie 

en spel te ontwikkelen. En in de schuur, in de boot, zijn jullie nog steeds onderweg naar 

Spanje, want Sinterklaas zijn jullie nog niet helemaal vergeten      . 

Groetjes, team ’t Hummelhus 
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Leerlingenraad OBS de Striepe 
 

Hallo wij zijn Floor en Foske en wij zitten in de leerlingenraad van 

de school. We gaan wat vertellen over wat we hebben besproken bij 

de vergaderingen. 

Bij de rekstokken op het schoolplein mag in de 1ste  pauze groep 5-6 op de rekstok en de 2de      

pauze groep 7-8. Bij het voetbal mogen altijd 2 kinderen de teams kiezen daar voor wordt een 

schema gemaakt wie dan mag kiezen. In de hal komt een leerlingenraadschrift daarin kun je 

ideeën in schrijven voor de school. Het schrift wordt nog opgehangen. In de groepen 4 t/m 8 

gaan ze meer met actieve dingen doen tussen de lessen door. Ook komt er waarschijnlijk een 

vaste prullenbak op het voorste plein die in de grond staat. Er komen waarschijnlijk nog een 

rekstok erbij en meer hockeysticks voor op het voorste plein. Dat gaan we misschien kopen 

van het Jantje Beton geld er is €480,- euro opgehaald met deze actie.  

Groetjes Floor en Foske. 

Schoolfruit 

Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we schoolfruit we krijgen dingen zoals: Radijsjes, 

mandarijnen, appels en nog veel meer! Het allerlekkerste vinden we appel en meloen. Wij 

vonden de selderij niet zo lekker. Je mag natuurlijk altijd ook nog je eigen fruit meenemen.  

Groetjes Ruben Zwanenburg en Liana.  

 
Woordzoeker 

E Q A L I I S U G N H J 

N E L L A B W U E E N S 

S D D X O N R S Z S S R 

H L P Y E A G H E T M U 

S O M O B B R W L A Q U 

E F T X P M F I L A Q V 

O J L T Y W I N I H H D 

I T K N O A U T G C J R 

K O U I S L E E H S T A 

G N I M R A W R E V D A 

X L T N N T L N I N L H 

I G L A D H E I D A S F 

Zoek de volgende woorden: 

winter, kou, sneeuwpop, slee, sneeuwballen, schaatsen, gladheid,  
haardvuur, verwarming, gezelligheid, 
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Kleurplaat 
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Rebus 
 

 

 

 

 

 

 

Welk gezegde zit in deze rebus verborgen?? 

 

 
 

 

 


