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 ‘ t KONTAKT 
 Maart 2020, 34e jaargang nr. 7 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 5 april 2020 

 Verschijningsdatum  21 april 2020 

Deze maand 

 De dagen beginnen weer te lengen… 

Ja, je begint het stilaan te merken. De kortste dagen liggen achter 

ons. Langzaam maar zeker klimt de zon weer hoger aan de hemel en 

worden de dagen langer.  

Het nodigt uit om de voorjaarsactiviteiten in de tuin op te pakken: 

snoeiwerk, zaaien van de eerste sla en spinazie in de kas. Maar niet 

alleen op eigen erf zijn er initiatieven. Zo kreeg ik vorige week een 

aardige man, op de fiets samen met zijn hond uit Wolvega aan de deur, 

die me een creatief eigengemaakt vogelhuisje te koop  aanbood. Zo zijn 

er steeds meer particulieren en organisaties  aan de slag met 

biodiversiteit. Dat is belangrijk: met veel planten- en diersoorten gaat 

het in Nederland niet goed. Bovendien is niet alleen in de 

natuurgebieden winst te behalen: kansen liggen er (juist) ook in de stad 

en het agrarisch gebied. Soms kunnen we met een beperkte extra 

inspanning de biodiversiteit enorm vooruit helpen…  Zo schrijft Sigrid 

Hamelink over BIJJEHOLTWOLDE en de initiatieven, die er al zijn in 

onze dorpen en nog in ontwikkeling zijn. 

Zoals de vorige editie al vermeldde heeft het webteam het mogelijk 

gemaakt om de foto`s uit het `t Kontakt ook op de website te plaatsen. 

Ga naar: Ter-idzard.nl, dan klikken/drukken op Actueel, dan op 

Dorpskrant, dan Foto's en dan Maand. 

Ook te lezen: een uitgebreide beschrijving van de bevrijding van onze 

dorpen en wijde omgeving door Joop Sanders. Een actuele bijdrage 

i.v.m. 75 jaar bevrijding.  Zeer de moeite waard om te lezen.   

  Veel leesplezier!  

 Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 
27.03.2020 Advendokaarten/tachtigen, afgelast ivm coronavirus 20.00 uur 

28.03.2020 CITI: optreden Blaasvaak, afgelast ivm coronavirus 20.00 uur 

30.03.2020 
Jaarvergadering Stichtingsbestuur, afgelast ivm 

coronavirus 
20.00 uur 

31.03.2020 Koersbalmiddag, afgelast ivm coronavirus 13.30 uur 

 Biljartmiddag, afgelast ivm coronavirus 13.30 uur 

 Schut- en klaverjassen, afgelast ivm coronavirus 20.00 uur 

07.04.2020 Redactievergadering ‘t Kontakt 20.00 uur 

14.04.2020 Koersbalmiddag 13.30 uur 

 Biljartmiddag 13.30 uur 

20.04.20 Oud papier 18.30 uur 

03.05.2020 Fietstocht 13.00 uur 

12.13.14 

Juni 2020 
Zomerfeesten  

 
In verband met coronavirus zijn alle activiteiten in ieder geval tot 6 
april afgelast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
 

Seizoen 2019/2020: 

 

Inleverdata kopij  Verschijningsdata     

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 Plaatselijk Belang  

 

 

 

 

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 

 

Maandag 

13 juli 2020 

 

18.30 uur 

 

Paul Schokker 

 

Ivo Smale 

Jan Hoekstra 

 

Marten Hoeksma 

Bram van Schagen 

Meinte Boersma 

Jan Bruinsma 

Mathijs de Vries 
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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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=================================================================== 

Aan alle gebruikers van het dorpshuis, 
 

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft begrepen vraagt de regering van iedereen om sociale 

contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het dorpshuis is bij uitstek een plek om elkaar te 

ontmoeten. Daarom heeft het bestuur besloten dat er tot en met 6 april geen activiteiten plaats 

vinden. Ook de jaarlijkse bijeenkomst van het dorpshuis komt te vervallen. Zodra het weer 

mogelijk is hopen wij u in een goede gezondheid weer te zien. We maken dan ook een nieuwe 

datum bekend voor onze jaarlijkse bijeenkomst.  

 

Stichting dorpshuis De Bult 

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

 

Stichtingsbestuur Dorpshuis De Bult 

 

Laatste nieuws vacature beheerder Dorpshuis 

Om met de deur in huis te vallen: tot dusverre zijn er geen reacties binnen gekomen op onze 

vacature. Wat hebben we gedaan aan de werving? De aankondiging, dat de beheerders per 1 

oktober hun werkzaamheden graag over willen dragen is gedaan op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst. Dat is nog een keer herhaald in een bijdrage van het bestuur in het 

Kontakt. Yvonne Doeven heeft eveneens een paar mooie bijdragen geschreven. We hebben 

een vacature op onze pagina op Facebook gezet. Deze is 80 keer gedeeld en 8.000 maal 

bekeken. Een artikel in Stellingwerf en een oproep in de dorpskrant heeft geen reacties 

opgeleverd. Op de prachtige interviews met de beheerders in Stellingwerf en Friesch Dagblad 

kwamen hele positieve reacties binnen, maar helaas niet op de vacature.  

In onze bestuursvergadering van 12 maart hebben we de zaken op een rij gezet. Voorlopig 

hebben we geconcludeerd dat het ontbreken van reacties niet aan onze werving ligt. 

Misschien moeten we met elkaar accepteren dat we er niet in slagen het beheer vanaf oktober 

volledig met professionals te doen. En dat we het met elkaar op moeten lossen. Daarom 

willen we samen met gebruikers, inwoners en organisaties onderzoeken óf en hóe we het 

beheer met vrijwilligers gaan doen. En hoe we dat gaan organiseren. De jaarlijkse 

bijeenkomst is een uitstekende gelegenheid om te bespreken, hoe we nu met zijn allen verder 

gaan. We roepen u op om allemaal te komen en mee te denken over de invulling van de 

vacature op maandag 30 maart in ons Dorpshuis De Bult. De agenda van de avond vindt u 

elders in dit nummer.  

Het bestuur 
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UITNODIGING 
 

Aan de Vrienden van het Dorpshuis en alle plaatselijke verenigingen. 

 

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst, te houden op  

Maandag 30 maart 2020, aanvang 20.00 uur, Dorpshuis De Bult 

 

A G E N D A 

 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Bestuurswisselingen. Michiel Hornstra en Frank Scheenstra zijn volgens rooster 

aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Aftredend vanwege verhuizing Liesje Smink. 

3. Notulen van de jaarlijkse bijeenkomst van 9 april 2018 (worden voorgelezen in de 

vergadering) 

4. Jaarverslag 2019 (te vinden in ‘t Kontakt van maart) 

5. Jaarverslag commissie Advendo OmniActief (mondeling) 

6. Verslag penningmeester (bijlage en toelichting in de vergadering) 

7. Verslag kascommissie (mondeling) 

 

PAUZE met uitloting renteloze aandelen 

 

8. Plannen rond realisering van een multifunctionele berging 

9. Stand van zaken vacature beheerder(s) 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Denk met ons mee! Wij rekenen op uw aanwezigheid.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Stichtingsbestuur Dorpshuis De Bult 

 

 

 

 

 

 

Stichtingsbestuur  Dorpshuis De Bult 

 

 

Jaarverslag 2019 van Stichting Dorpshuis De Bult 

Op maandag 30 maart vindt de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Dorpshuis De Bult plaats. 

De uitnodiging en agenda treft u ook in deze uitgave van ‘t Kontakt aan. Alle inwoners en 
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organisaties zijn van harte welkom. Onderstaand bieden we u de bijlage bij agendapunt 4, 

Jaarverslag 2019 aan.  

 

1. Bestuurssamenstelling 

 

De bestuurssamenstelling in 2019 was als onderstaand. Tussen haakjes het jaar waarin het 

lidmaatschap is ingegaan.  

Voorzitter  Douwe Smitstra (2007) 

Vicevoorzitter  Michiel Hornstra (2011) 

Penningmeester  Jannie Hoekstra (2014) 

Secretaris  Jouke Bethlehem (2006) 

Leden   Frank Scheenstra (2011) 

Liesje Smink (2014) 

Bernard Stornebrink (2018) 

Bestuurswisselingen: Douwe Smitstra, Jannie Hoekstra en Liesje Smink waren volgens 

rooster aftredend in 2019 en herbenoembaar. Zij aanvaardden een nieuwe zittingsperiode van 

3 jaren. 

 

2. Beheer 

 

Het beheer van Dorpshuis De Bult is door de Stichting uitbesteed aan VOF Dorpshuis De 

Bult. De vennoten zijn Yvonne Doeven en Hilda Schokker. De afspraken zijn vastgelegd in 

een pachtovereenkomst. Het bestuur is zeer tevreden over de wijze waarop de beheerders 

inhoud geven aan de overeenkomst. De beheerders waren voor inhoudelijk overleg en als 

adviseur bij de bestuursvergadering aanwezig. De penningmeester ontvangt maandelijks de 

financiële resultaten van de verhuur van de beheerders. De jaarlijkse pachtsom is conform de 

afspraken geïndexeerd. In december hebben de beheerders aangekondigd het pachtcontract 

per 1 oktober 2020 te willen beëindigen. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt voor 

invulling van de vacature. Inzet van vrijwilligers, naast het vele werk wat al wordt gedaan 

voor het onderhoud, is mogelijk noodzakelijk. 

 

3. Algemeen  

 

Het jaar 2019 was een actief jaar met een volle agenda. Het bestuur besteedde vooral aandacht 

aan het afronden van het meerjaren onderhoudsplan voor de periode 2016 – 2019. Het bestuur 

vergaderde in 2019 negenmaal en, ter voorbereiding op de jaarlijkse bijeenkomst, eenmaal 

met de commissie Omniveld. Op 11 april 2019 was de jaarlijkse bijeenkomst met Vrienden 

van het Dorpshuis en plaatselijke verenigingen.  

Een vertegenwoordiging van het bestuur bezocht diverse bijeenkomsten o.a. van Harten10, 

Doarpswurk, bijeenkomsten van de gemeente Weststellingwerf en een team nam deel aan de 

dorpsquiz.  

 

4. Onderhoud 

 

Meerjaren onderhoudsplan 2017 – 2037 
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Het onderhoud en financiering verloopt volgens het meerjaren onderhoudsplan (MOP) van de 

Stichting Harten10. De Grontmij heeft in 2015 in opdracht van Stichting Harten10 een 

inspectie van de onderhoudstoestand van alle dorpshuizen in Weststellingwerf uitgevoerd. De 

gegevens zijn verwerkt in een Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) voor een periode van 20 

jaar. Het rapport geeft inzicht in de technische staat van de gebouwen en de onderhoudskosten 

in de toekomst. Het bestuur heeft het noodzakelijke onderhoud van De Bult in goed overleg 

met de Grontmij in de plannen ingebracht. De Stichting ontvangt voor de uitvoering van het 

MOP via Stichting Harten10 een jaarlijkse subsidie van de gemeente Weststellingwerf. 

Harten10 sloot in 2019 een prestatieovereenkomst met de gemeente voor de periode 2020 – 

2023. De bedragen zijn daarbij geïndexeerd. Dat betekent, dat we voor de komende periode 

het onderhoud volgens het meerjaren onderhoudsplan kunnen uitvoeren met 2/3 deel als 

gemeentelijke subsidie via Harten10.  

 

 

Grote uitgaven 

In de periode tot en met 2019 heeft het dak op het hoge gedeelte, de gevels aan de oostzijde 

en vervanging van de cv-ketels de prioriteit. De twee cv-ketels zijn in 2017 na een 

offertetraject vervangen door installatiebedrijf Van Veen uit Ter Idzard. De oostgevel is in 

2018 door bestuur en vrijwilligers weerbestendig gemaakt door deze te bekleden met 

damwandprofielen.  

In 2019 is de dakbedekking en de isolatielaag op het hoge gedeelte vervangen. De 

zonnepanelen zijn hiertoe tijdelijk verwijderd en opgeslagen bij Roelf Bos. De ventilator die 

voor luchtverversing zorgt, is geïnspecteerd en kan nog jaren mee. Diverse inwoners melden 

zich spontaan aan om mee te helpen met het verwijderen van de oude dakbedekking en 

isolatie.  

Uit onderzoek bleek dat luchtverversing in de grote zaal met een warmte-terugwin-unit niet 

rendabel is. Een offerte bedroeg € 37.000. De aanleg had tegelijk plaats kunnen vinden. 

Het complete buitenschilderwerk is door bestuur en vrijwilligers onder leiding van Peter de 

Vries gedaan.  

De hardhouten parketvloer in de grote zaal is door Meester Parket geschuurd en opnieuw in 

de olie gezet. Het resultaat is nog niet naar wens. De vloer oogt nog ‘kaal’ omdat het hout nog 

niet voldoende verzadigd is met olie. Dat wordt alsnog aangevuld. 

 

Onderhoud 

Onderhoud aan en rond het gebouw vraagt voortdurend aandacht.  

• Henk de Vries en Peter van Hes verzorgen het onderhoud van de beplanting rondom het 

gebouw.  

• Hilbrand Diever is onze vrijwilliger voor de bediening van de techniek, licht en geluid. 

• Vrijwilligers voor het schilderwerk zijn Peter de Vries en Wietse Kuipers. 

• De buitenverlichting met bewegingsensoren is vervangen door Ledverlichting met een 

tijdklok.  

• De in- en uitrit van het parkeerterrein is door loonbedrijf Van der Akker opgehoogd en 

afgetrild met gebroken asfalt, zodat het zicht op het passerende verkeer verbeterd is. 

• De schoonloopmatten voor de deuren en in de tochtsluis zijn vervangen. 
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• Beheerders en bestuur maken regelmatig dak, dakgoten en hemelwaterafvoeren schoon en 

ruimen blad, zwerfafval en sneeuw om het gebouw en op het parkeerterrein op. Aanslag op 

de bestrating is met een hogedrukspuit verwijderd. 

• Het bereik voor mobiel telefoonverkeer is slecht. Metingen wijzen uit dat het bereik aan 

wettelijke eisen voldoet, maar die metingen vinden buiten plaats. Binnen is het bereik 

slechter en ook het wifi is niet naar wens. Behalve voor de bezoekers geeft dat soms ook 

problemen met betalingen via een pinautomaat. Met een ander abonnement en met 

versterkers is het wifisignaal van 5 naar 40 Mb verhoogd en in het hele gebouw 

beschikbaar. Glasvezel zal de echte oplossing moeten brengen voor voldoende bandbreedte 

en snel internet. Er is een contract gesloten met Glasvezel Buitenaf. Mobiele telefonie met 

4G blijft ondanks de nieuwe steunzender in Oldeholtpade een probleem. De beheerders 

hebben de pinautomaten vervangen door apparaten, die werken met 3G in plaats van 4G. 

Ook op het Omniveld is dat draadloos goed bruikbaar. 

• De toneelverlichting is, mede dankzij royale bijdragen van toneelvereniging De 

Vriendenkring en van Plaatselijk Belang Eensgezindheid, door energiezuinige 

ledverlichting vervangen. Het is op afstand bestuurbaar met een paneel. De oude 

verlichting dateerde van de verbouw van 2000. 

• In de voorzaal is de akoestiek en de verlichting verbeterd om het karakter van de intieme 

huiskamer van het dorp te versterken. 

• De elektrische veiligheid van installatie en arbeidsmiddelen is volgens NEN 3140 gekeurd. 

Onder leiding van installatiebedrijf Groen zijn alle tekortkoming als gevolg van hogere 

eisen verholpen.  

 

Burendag  

Met subsidie van het Oranje Fonds is tijdens Burendag op 28 

september de tuin voor het Dorpshuis heringericht onder 

leiding van hagenspecialist Peter van Hes.  

 

5. Financiën  

 

Actie Vrienden van het Dorpshuis 

De jaarlijkse actie Vrienden van het Dorpshuis wordt doorgaans in maart/april uitgevoerd. 

Dan wordt de automatische jaarlijkse incasso verwerkt. Het lopen van de routes wordt voor 

een deel ook in augustus/september uitgevoerd. Anneke van der Berg, Marijke de Kan en Jan 

en Tinie Nijenhuis hebben in 2019 een route voor ons gelopen. Het bestuur heeft behoefte aan 

een aantal vrijwilligers om het werk onder elkaar te verdelen en de routes wat kleiner te 

maken.  

 

Duurzaamheid 

Tijdens de verbouw in 2013 is de spouwisolatie verbeterd. Dat was vereist vanwege geluid, 

maar het heeft ook een gunstig effect op het energieverbruik. Het verbeteren van de ventilatie 

werkt ook besparend.  

Eind 2014 zijn 42 zonnepanelen op het hoge en het lage dak geplaatst. Uit berekeningen blijkt 

dat we tussen de 60 – 80 procent van het elektriciteitsverbruik kunnen besparen. Daar staan de 

afschrijvingen tegenover. Dankzij royale donaties van de Hervormde kerk en Stichting 

Bercoop Fonds en subsidie van gemeente en provincie hebben we zoveel geld ontvangen dat 
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er geen eigen bijdrage in de investering nodig was. Alle lagere energieverbruik in de toekomst 

betekent winst in de exploitatie. De verbruikscijfers geven aan dat we onze doelen op het 

gebied van duurzaamheid halen.  

 

Gas 

April 2013 – april 2014  3.180  m3    

April 2014 – april 2015 2.753  m3 

April 2015 – april 2016 2.337  m3 

April 2016 – april 2017  2.510 m3 

April 2017 – april 2018 2.291 m3 

April 2018 – april 2019 1.888 m3  

Het verbruik vanaf 2013 kent een dalende tendens. Het gebruik in de periode april 2014 – 

april 2019 is ten opzichte van het verbruik van voor de verbouw in 2013 gemiddeld met 825 

m3 gedaald. Dat is 26 %.   

  

Elektriciteit 

Dec. 2013 – dec. 2014 verbruik 10.100 KWh teruglevering      25 = betaald 10.075  

Dec. 2014 – dec. 2015 verbruik   7.723 KWh teruglevering 7.294 = betaald      429  

Dec. 2015 – dec. 2016 verbruik   8.348 KWh teruglevering 7.166 = betaald   1.128 

Dec. 2016 – dec. 2017 verbruik   8.544 KWh teruglevering 5.203 = betaald   3.341 

Dec. 2017 – dec. 2018 verbruik   7.693 KWh teruglevering 7.693 = betaald –   366 

Dec. 2018 – dec. 2019 verbruik   8.079 KWh teruglevering 5.687 = betaald   2.392 

In 2018 is een tussenmeter geplaatst om de opbrengst van de zonnepanelen eenvoudig en 

zuiver in beeld te brengen.  

Het elektriciteitsverbruik licht rond de 8.000 KWh per jaar. Voor de verbouw van 2013 was 

dat circa 10.000 KWH. De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen is circa 7.500 KWh. In 

2016/2017 hadden we de pech dat juist in de zomermaanden de omvormer defect raakte 

zonder dat we dat in de gaten hadden. De teruglevering liep daardoor achter bij de 

verwachtingen. In 2017/2018 leverden we iets meer terug dan we hebben afgenomen. Dat is 

ook de verwachting voor de toekomst. In 2019 haalden we dat niet omdat in de 

zomermaanden de zonnepanelen 10 weken verwijderd waren vanwege de vervanging van de 

dakbedekking.  

 

Begroting en jaarrekening 

De penningmeester heeft een financieel overzicht gemaakt waarbij de resultaten uit de laatste 

5 jaarrekeningen naast de begroting zijn gezet. Zo kunnen we zien wat de ontwikkelingen van 

de laatste jaren zijn en kunnen we inschatten wat we voor de begroting 2019 en de verdere 

toekomst mogen verwachten. In de jaarlijkse bijeenkomst in april 2019 is de jaarrekening 

2018 en een krap sluitende begroting 2019 gepresenteerd. De ervaring leert dat het gebruik 

van het Dorpshuis en de verhuur van zalen sinds de verbouw in 2012 is toegenomen. De 

voorzaal (Linde) wordt vaker gebruikt en de grote zaal (Scheene) minder. Omdat de voorzaal 

goedkoper is blijven de inkomsten gelijk terwijl de jaarlijkse lasten wel stijgen. In de 

jaarlijkse bijeenkomst is een verhoging besproken en zijn alternatieven verkent. Het bestuur 

heeft er voor gekozen de zaalhuren te verhogen. De laatste verhoging van de zaalhuren in 

Dorpshuis De Bult dateert van augustus 2009. Dat was toen ter compensatie van de derving 

van zaalhuur door het verdwijnen van de schoolgym en vanwege de meerkosten van het 
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capaciteitstarief voor elektra. Het bestuur meent dat na 10 jaren een verhoging van de 

zaalhuren alleszins redelijk is. Met ingang van september 2019 zijn de prijzen per dagdeel: 

Scheene (grote zaal) € 30,00, Lende (voorzaal) € 25,00 en Tjonger (kleine zaal) € 20,00. 

Altijd inclusief professionele bediening.  

 

6. Omniveld 

 

Stichting Dorpshuis De Bult is sinds 18 december 2008 eigenaar van het Omniveld. Het 

Stichtingsbestuur wordt ondersteund door de commissie Omniveld. Deze commissie verzorgt 

het beheer en exploitatie van het Omniveld. De commissie bestaat sinds de start uit: Bob de 

Boer, Menno Nijenhuis (voorzitter), Jan Willem Strampel en Martijn Scheenstra 

(penningmeester). Jurre Kuiper versterkt sinds eind 2015 het bestuur.  

De data van de reguliere vergaderingen van het bestuur zijn bij de commissie Omniveld 

bekend. Het eerste deel is het bestuur beschikbaar voor overleg. In maart 2018 hebben bestuur 

en commissie samen vergaderd ter voorbereiding op de jaarlijkse bijeenkomst in april. De 

commissie heeft een plan en een exploitatiebegroting voor 2019 gemaakt die door het bestuur 

is goedgekeurd. De commissie doet verslag van zijn activiteiten aan het bestuur en in de 

jaarlijkse bijeenkomst. In 2016 heeft de commissie een topprestatie geleverd door een 

ontmoetingsplek voor de jeugd te creëren. Gebruik, onderhoud en keuring van de 

speeltoestellen vraagt de nodige aandacht. Ook het waterdicht maken van ‘het rode plein’ om 

ijs te maken is een punt van aandacht. In 2019 zijn de naden tussen de betondelen uitgefreesd 

en in het voorjaar worden deze opgevuld met een flexibele kit. Basisschool, sport en ook 

jeugdactiviteiten vanuit de kerk zijn er in de drie dorpen niet meer. Het Dorpshuis met het 

Omniveld vormt een alternatief voor ontmoeting. Behalve spel- en sportplezier heeft de 

ontmoeting als lange termijn doel een band met het dorp/Dorpshuis op te bouwen. De 

feestcommissie speelt hierin een belangrijke rol.  

VVO (voetbalvereniging Oldeholtpade) huurde in 2019 het grasgedeelte voor trainingen. Dat 

zorgde voor extra inkomsten.  

IJsclub De twee dorpen is vaste huurder in de periode 15 november tot 1 maart.   

Het rode plein dient ook als parkeerterrein. De toegang en de inrit zijn nog niet geheel naar 

wens.  

 

7. Diversen 

 

• Publiciteit. Het bestuur heeft een aantal artikelen ingediend bij de redactie van dorpskrant 

Kontakt en de website. We zijn blij dat Plaatselijk Belang ons dit communicatiekanaal met 

de inwoners aanbiedt.  

• Nieuwjaarsreceptie. Samen met Plaatselijk Belang wordt een Nieuwjaarsreceptie 

georganiseerd op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar. De bijeenkomst vond op vrijdag 4 

januari 2019 plaats. Er was voor het vijfde jaar op rij een humoristisch optreden van Inge 

Meijners en Marleen Strampel. Geert Muurling maakte een gezellige sfeer met muziek. De 

kosten van hapjes en een deel van de drankjes worden door Plaatselijk Belang, beheerders 

en Dorpshuis gelijk gedeeld. 

• Vrijwilligersavond. Het bestuur biedt de ‘vaste’ vrijwilligers jaarlijks een attentie aan als 

waardering voor hun belangeloze inzet. Dit jaar is er zeer veel vrijwilligerswerk gedaan 
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met de grote klussen. Voor alle vrijwilligers organiseerde het bestuur een ‘napraatavond’ 

met een hapje en een drankje. 

• De feestcommissie is geen officiële organisatie. Ze valt onder de verantwoordelijkheid van 

Plaatselijk Belang. Daarom is op naam van het plaatselijk belang een vergunning 

aangevraagd voor de dorpsfeesten op het Omniveld. De beheerders verzorgen in 

samenspraak met de feestcommissie de aanvraag. De eisen, die gesteld worden aan 

gezondheid en veiligheid, worden steeds hoger en de aanvraag is een lastige klus. Er is 

onverwacht bezoek geweest ter controle op handhaving van alcoholbeleid en het 

alcoholverbod voor jongeren (NIX18). De feestcommissie organiseerde dit jaar ook een 

goed bezocht Novemberfeest in het Dorpshuis. Een punt van zorg is het drankmisbruik en 

de vernielingen die de mannelijke jeugd aanricht tijdens deze festiviteiten.  

• Vervanging stoelen 

Via een internetveiling zijn circa 200 stoelen gekocht uit de inboedel van theater Trebol in 

Harlingen. De stoelen zijn bekleed en voor het merendeel voorzien van armleuningen en 

hierdoor meer comfortabel. De stoelen die zijn aangekocht bij de verbouw in 2000 zijn 

verkocht.  

• Onderzoek multifunctionele berging 

In de praktijk blijkt dat er te weinig bergruimte is voor meubilair. Ook is de tribune van ’t 

Darreltien en zijn de mogelijkheden voor bediening door de beheerders een punt van 

aandacht. Het bestuur onderzocht samen met de Omniveldcommissie de mogelijkheden 

voor verbetering. Er zijn subsidieaanvragen aan verschillende organisaties verstuurd.  

• Activiteiten 

Naast de activiteiten van verenigingen organiseren inwoners steeds vaker activiteiten om 

de ontmoeting en de binding met de dorpen te stimuleren. Ook het bestuur en beheerders 

van het Dorpshuis droegen hun steentje bij.  

 

Het bestuur van Dorpshuis De Bult 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep moestuin 
 

Beste dorpsgenoten,  

  

Wie lijkt het ook leuk om wat uit te wisselen betreffende de moestuin? 

Ideeën, ervaringen, zaden, planten en misschien ook iets van de opbrengst? 

 

      Ab Leenstra  06 30 22 88 69 
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BLAASVAAK 

 

 

Beste Cultuurliefhebber, 

volgens onze programmering stond u eind maart een concert van een drietal musici van ArtEZ 

te wachten. Helaas heeft Trio Dmitrio door omstandigheden dit optreden moeten afmelden. 

Excuses van hen via ons aan u!  Maar!! We hebben een heel aangenaam alternatief kunnen 

vinden voor deze avond!  

Blaaskwintet BlaasVaak heeft de agenda vrijgemaakt om voor ons allen op te treden. En deze 

vijf enthousiaste en geschoolde musici brengen op deze avond ook nog eens twee soorten 

optredens! Want allereerst vertolken ze de bekende muzikale vertelling van Sergej Prokofjev, 

Peter en de Wolf. Zij brengen daartoe ook een verteller mee!! In hun eigen woorden is dit: 

'Een voorstelling voor jong en voor niet meer zo piep.' Dus mocht u de (klein)kinderen eens 

kennis willen laten maken met klassieke muziek, dan is dit het moment! En na de pauze 

blazen ze de sterren van de hemel met covers van allerlei bekende klassieke 'nummers'. André 

Rieu, eat your heart out! Kaarten bestellen kan via cultuur@ter-idzard.nl Graag tot 28 maart! 

CITI, Cultuur in Ter Idzard 

Cultuur In Ter Idzard 

 

 

 

 

 

BLAASVAAK - fluit, hoorn, fagot, hobo, klarinet. Het charmante blaaskwintet BlaasVaak 

speelt en vertelt ‘Peter en de Wolf’ van Prokofjev. Na de pauze brengt het ensemble covers 

van vrolijke, herkenbare, romantische klassiekers. Het belooft een gezellige avond te worden 

met deze vijf houtblazers die bijna niets liever doen dan samen musiceren!  

Datum: zaterdag 28 maart 2020  

Waar: Bonifatiuskerk - Idzardaweg 61, Ter Idzard  

Aanvang: 20.00 uur, welkom vanaf 19.15 uur   

Toegang: € 10,00 inclusief koffie/thee bij binnenkomst Reserveren: cultuur@ter-idzard.nl 

 

Bovenstaande activiteit is in verband met coronavirus afgelast! 

mailto:cultuur@ter-idzard.nl
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Op zaterdag 11 april gaan we paaseieren zoeken bij Dorpshuis De Bult. 

 

Alle kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn welkom om hieraan mee te 

doen.  

Het kost 2,00 per kind (graag gepast meenemen).  

 

We starten om 13:30 uur. 

(Neem ook even een tasje mee). 

 

Dus kom langs en neem je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes mee!! 

 

 

 
 

 

Mededeling van de feestcommissie: De dorpsfeesten zijn dit jaar eerder en wel op 12, 13 en 

14 juni.  

 

 

 

De Feestcommissie 
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Foto’s ’t Kontakt 

Via onderstaand menu of via de link  http://www.ter-idzard.nl/actueel/dorpskrant/fotopages kom 

je bij foto’s, die in een bepaalde editie van ’t Kontakt verschijnen. 

Je kunt ze dan in kleur bekijken. 

 

Nieuws 

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

geplaatst.  

De watersnoodramp van 1825 12-02-2020    2 foto’s Link naar fotopagina 

Vacature beheerder(s) Dorpshuis De Bult 14-02-2020 1 foto  

Brassband Euphonia gaf Valentijnconcert 15-03-2020 2 foto’s  

Replica gemaakt van onderduikershol WOII 

in Geele Bosch Oldeholtwolde 

22-02-2020 6 foto’s  

Expositie Berend Hogeling in kerkje Ter 

Idzard 

29-02-2020 1 foto Link naar website 

van Berend Hogeling 

CITI terugblik op concert Edouard en Jeroen 05-03-2020 11 foto’s  

Record aantal deelnemers dorpsquiz Ter 

Idzard 

07-03-2020 8 foto’s  

Deze en andere items kun je bekijken op de website. 

Nieuws delen met de website?   

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

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

 

http://www.ter-idzard.nl/actueel/dorpskrant/fotopages
mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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Te Gast 
Sigrid hamelink 

 

 

Er zijn dingen in ons leven waar we aan voorbij razen. In dit geval bedoel ik de wegbermen; 

meestal modderige strookjes, waar helaas nauwelijks enige zorg aan wordt besteed, laat staan 

dat onze aandacht er door getrokken wordt. En dat was ooit anders. We gaan even naar 

vroeger, d.w.z. de jaren 50-60 van de vorige eeuw.  

Er stonden in die tijd in vele bermen geiten te knabbelen aan kruidenrijk gras, terwijl de 

kippen er omheen scharrelden. Je plukte bramen en bloemen aan de wegkant, terwijl de 

vlinders om je heen fladderden en de bijen in je oor zoemden. Meer vrije tijd betekende dat 

een woord als bermtoerisme het licht zag. De ultieme vrijetijdsbesteding. Als je met de 

familie ging fietsen, wandelen of uit rijden met de automobiel, zat je in de berm op een geruit 

kleed te picknicken tussen het fluitenkruid. Uit de tijd en in de meeste gevallen 

levensgevaarlijk. Evenals een andere bermactiviteit, het in onbruik geraakte liften. In de jaren 

`80 stond ik nog wel eens met de duim omhoog en werd toen al geregeld van de sokken 

gereden.  

Nu parkeer ik mijn auto op dat miserabele stukje gras langs de weg. De berm heeft veel te 

verduren. Neem het eigentijdse zwerfafval. In ons dorp vind ik geregeld restanten van een 

Happy Meal langs de weg. 15 km hier vandaan gekocht en na die afstand afgelegd te hebben, 

gooit menigeen de resten (en de rekening!) hier uit het raam, tot genoegen van een enkele 

kraai. Er is veel te vinden voor de kraai en voor iedereen, die zijn oog even van de weg laat 

dwalen. Ga eens met een vuilniszak op pad en kijk wat je op 100 meter berm vindt. Je zal 

verbaasd staan. Het past niet eens in je vuilniszak. Ik vond eens een hele koelkast, een 

bankstel, een kinderbedje, een plastic schelpzandbak, een ½ liter milkshake, een volle fles 

cola, een verpakt lekkerbekje, een patatje met…  Ik begrijp de kraai en vraag me af waarom ik 

nog steeds boodschappen doe.                     

De berm krijgt van hoger hand veel taken opgelegd, want behalve dat jouw hond er zijn 

behoeften doet, stroomt onze drek door een pijp daaronder, evenals water, gas en elektra. En 

altijd is er ergens wat te repareren. Ooit kwam ik op zondagmiddag thuis en bleek ik plots 

voor mijn deur een enorme fontein te hebben, die aan de berm ontsproot. Vanwege de 

ongebruikelijke plek voor een fontein en vanwege mijn tuin die blank stond, belde ik Vitens. 

Ik wachtte een uur. Ik leende een pomp van Tjitse en we probeerden mijn tuin leeg te 
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pompen.  Het werd melkenstijd. Omdat geen boer in de omgeving kon melken (Vitens was nu 

heel vaak gebeld) kwamen Hilbrand en collega`s aangesneld om de forse straal te bedwingen. 

Er moest eerst een mansgroot gat in de berm gegraven worden om de gesprongen leiding te 

kunnen repareren. Na het fontein-incident was het een tijdje rustig in de berm totdat, vanwege 

het almaar uitdijende volume van onze voertuigen, de verbreding van de weg met 

betonelementen noodzakelijk werd. Nadat die klus geklaard was, werden er een aantal zieke 

essen in onze berm gekapt. En nu zit ik al de hele winter te wachten op de glaskabel voor het 

4G netwerk.  

Ik zou graag waardering willen voor de berm, de verbinder tussen ons allen. En er kòmt ook 

waardering voor de berm, maar vanuit een andere invalshoek. De berm gaat een toekomst 

tegemoet als belangrijke ecologische verbinder. De berm wordt van loser wat betreft 

natuurwaarde, gepromoveerd tot grote redder van ons ecosysteem. De berm gaat ons allen 

verblinden en verbinden door de kleurrijke bloemenzee, die zij voort gaat brengen. 

Binnenkort gonst het er van de insecten. Nee, de berm laat zich niet meer aan de kant zetten! 

Als je denkt: ha,ha, dat zal allemaal wel, dan heb je wellicht de afgelopen zomer de maximum 

snelheid van 60 km per uur overtreden, toen je door Nijeholtwolde reed. Zo niet, dan moet de 

berm bij Ruud en Cindy aan de Stadburen je opgevallen zijn. Afgelopen zomers zorgden zij 

namelijk voor een prachtige bloemrijke berm. Bloemen, niet speciaal voor jou gezaaid, maar 

voor de bijen van Ruud de imker. En dat jij daar dan van mag genieten, is gewoon mooie 

bijvangst. 

 

 

bermbordje in bloemrijke berm, Stadburen 

Nog even over dat ecologische verbinden. Wat wordt er verbonden met wat? Fiets of wandel 

eens op je dooie gemak door het dorp en misschien valt het je dan op dat er aan de Heirweg  

een voedselbos aangeplant is. Aan de Weerdijk is een stuk berm met wilde bloemen, beheerd 

door omwonenden. Bij zorgboerderij Phoenix aan de Stadburen, maakten 40 vrijwilligers op 

zaterdag 29 februari j.l. een vliegende start met de aanleg van een voedselbos.  En er is een 

wilde tuin bij het Batavushuisje. Ik zaai al een tijdje wilde bloemen en dit jaar ga ik ook de 

berm meenemen. Want samen met dorpsgenoten hebben we het plan opgevat om de berm in 
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te zetten als ecologische verbinding tussen de tuinen en de voedselbosjes.  We gaan de 

bermen inzaaien met wilde bloemen en de gemeente is hiervoor over de brug gekomen met    

€ 1200,00. Het beheer is aan ons, bewoners van Bijeholtwolde.  

 

 

Voorbereidingen voor aanleg voedselbos bij zorgboerderij Phoenix 

 

Het is inmiddels bekend dat we niet de enige inwoners in de gemeente zijn, die zich met het 

bermbeleid bemoeien. Er zijn ook initiatieven van inwoners van De Hoeve en Steggerda.                         

De gemeente wil wel wat doen aan de verschraling van de bermen maar uit 

kostenoverwegingen wordt er op de meeste plaatsen in het najaar geklepeld, een methode 

waarbij het maaisel gehakseld wordt en blijft liggen. Niet bevorderlijk voor de biodiversiteit..  

Er is nog een goede reden om de biodiversiteit te bevorderen, want als je last hebt van uitslag, 

veroorzaakt door de haartjes van de eikenprocessierups, dan wil je een oplossing voor dit 

probleem. Er moeten meer koolmeesjes en andere vogels komen om de harige rupsen op te 

eten. Wellicht heeft u ook gehoord van het nestkastenproject in onze gemeente? Er worden 

1129 nestkasten in de gemeente opgehangen, waar o.a. de koolmees kan broeden.  Daarnaast 

moeten er ook zoveel mogelijk bloemen en zaden beschikbaar zijn als voedsel voor de 

natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Het is dus allemaal een kwestie van meer 

soorten. En waar moet dit plaats vinden? Inderdaad, in de bermen met eikenbomen. Dat het 

helpt, hebben ze in de gemeente Westerveld laten zien. Als je het niet gelooft, lees dan op 

www.agrarischenatuurdrenthe.nl de pdf: Eindrapportage-Natuurlijke-bestrijding-

Eikenprocessierups-Boermarke-2019. 

Wie meer weer wil weten over het bermproject Bijeholtwolde is vanaf 3 mei t/m 28 juni op de 

zondagen van 13.00 tot 17.00 uur welkom in het Batavushuisje. Daar is ook het een en ander 

te zien over de ontwikkeling van het voedselbos. In de Wonderkamers wordt ook weer een 

bijzondere tentoonstelling ingericht met als titel Maar het leven gaat door, met bijdragen van 

collega-kunstenaars Mathilde Hemmes en Raimond Evers. De laatste maakt van afgedankt 

materiaal een vogelfluitmachine. En ondertussen broeden we verder, want het leven gaat door. 
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Wilde bloementuin bij het Batavushuisje 

Sigrid Hamelink 

 

 

Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart! 
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Een kijkje in het Dorpshuisleven van Yvonne 

 

Woensdagochtend 4 maart, Paul begint 

met de jaarlijkse puzzel om alle mensen 

die aan de quiz willen meedoen een plekje 

te bieden. De een heeft het te koud voor 

het toneel, de ander te koud bij de muur, 

weer iemand anders vindt het in de hoek te 

donker, mogen we in de voorzaal vanwege 

de rust, mogen we in de grote zaal omdat 

het in de voorzaal te rustig is. Zo zijn er 

vele wensen en het is onmogelijk om het 

eenieder naar de zin te maken maar we 

doen ons best. Suze en Trix hebben een 

lekkere vraag bedacht, die enige 

voorbereiding en organisatie vergt, de 

draadloze microfoon wordt nog snel 

nagekeken door Jan Betten en Hilbrand en 

zo is menigeen druk met de 

voorbereidingen. Op donderdagochtend 

richting Heerenveen voor de inkoop van 

natuurlijk de bitterballen want die mogen 

niet ontbreken op deze avond. Bijzonder 

dat deze avond voor de 33e keer zoveel 

mensen naar het Dorpshuis trekt om een 

avond vragen op te lossen. Trix en Suze 

zijn een heel jaar alert op gebeurtenissen, 

want wie weet kun je het gebruiken voor 

de quiz. 

Ondertussen bedenk ik mij dat dit voor ons 

de laatste quiz zal zijn als beheerders van 

het Dorpshuis. Wie weet schuiven we 

volgend jaar wel aan als deelnemers, zijn 

we vrijwilliger in De Bult, we gaan het 

zien. De meest bijzondere editie vond ik de 

quiz die halverwege de avond werd stil 

gelegd omdat Hans van den Berg een lintje 

kreeg uitgereikt voor zijn vele vrijwillige 

werkzaamheden in onze dorpen. Helaas 

heeft hij hier niet lang bij stil kunnen staan, 

een paar dagen later is hij helaas te vroeg 

overleden. Vijf jaar geleden werd de quiz 

uitgesteld in verband met het overlijden 

van onze vader. Dingen die je bijblijven. 

De eerste vrijdag van de maand maart is 

toch een vaste 

waarde in vele 

agenda’s.  

Deze quiz gaat de 

boeken in als een 

drukke avond, roerig, een warme zaal 

volgens sommigen, een ander vond weer 

van niet maar over het geheel gezien zeer 

geslaagd. Er waren 34 tafels/groepjes die 

meededen en samen met de mensen van de 

quizcommissie, de rekenkamer en de 

feestcommissie puilde het Dorpshuis uit. 

Er was geen hoekje onbenut, we hadden er 

werk mee om zes verschillende snacks te 

bakken zodat de groepen konden raden wat 

het was. Het viel zeer in de smaak en als 

dank kregen we een dikke tuut van Suze, 

hier doen we het voor!  

Rond half twaalf werd de uitslag bekend 

gemaakt, deze vindt u vast in dit nummer 

van Kontakt. Nog lang napraten en ’s 

nachts de zaal leegruimen zodat de 

schrobmachine zijn werk weer kan doen. 

De voorraad is behoorlijk ingekort wat 

natuurlijk een goed teken is. Het inschatten 

van voldoende inkoop gaat tot nu toe altijd 

goed maar soms knijpt het wel een beetje 

en begin je te denken: naar welke collega 

horecaondernemer kan ik nu nog toe om 

een fustje bier…….? Gelukkig is het bijna 

nooit zover gekomen. Ook dit zijn dingen 

die bij het beheren van een Dorpshuis 

horen. Vaak krijg je bij een drukke avond 

de opmerking van “Een beste avond voor 

jullie”, maar beste avonden zijn nodig om 

andere avonden waar weinig tot geen 

omzet is op te vangen. Per saldo moet je 

dan een beetje overhouden. En gelukkig is 

dat alle jaren het geval, we hoeven er niet 

rijk van te worden maar lekker beleg op 

brood is mooi. Tot nu toe blijft het angstig 

stil met mensen, die informeren naar het 

beheren van een Dorpshuis, die interesse 

hebben in de gang van zaken en heel 

misschien nadenken om straks het stokje 

over te nemen. Op 30 maart is er een 

belangrijke jaarvergadering van het 

Stichtingsbestuur. Ik vraag u allen om hier 

naar toe te komen en mee te denken over 

hoe verder als wij per 1 oktober gaan 

stoppen. Het is o zo belangrijk dat er een 

Dorpshuis in onze dorpen blijft, kom naar 

de vergadering en denk mee!  

Yvonne Doeven 

Maandelijkse column 



- 21 - 

 

Puzzel 
Beste Puzzelaars,  

Jan, je had gelijk! “Waar slaat dat nu weer op?” zult u denken.  Met de dorpsquiz zei ik tegen 

Jan P: “Je had niet de volledige puzzel ingestuurd, alleen de gezegdes.” “Dat stond er ook niet 

bij.” zei Jan. En inderdaad: het stond er niet bij. Dus iedereen krijgt 10 punten voor de goede 

oplossingen. Ik moet duidelijker zijn. 

De oplossingen kwamen binnen van: 

Anneke v.d. Akker  10  

Alie Dedden   10  

Riek Hogeling   10 

Koosje Hornstra  10 

Sjoukje Jongstra  10 

Hinke Meyer   10 

Jan Punter   10 

Gé Spin   10 

Hinke de Vries  10 

Oplossing van februari: 

Bal      zak 

Huis      pijp 

En      punt 

Film      alarm 

Woord      pot 

Dienst      kunst 

Fiets      werk 

Spaan      regen 

Vol      dienst 

Muziek     kop 

Ken      spel 

Aard      kas 

Filiaal      licht 

Man      er 

Slag      grond 

Ster      pret 

Vrij      geld 

Kop      laken 

 

Liefde is vindingrijk    zijn mouwen opstropen 

Dit keer een dubbelletter. 

In deze filippine staan woorden, waarbij de gegeven letter minimaal 2x voorkomt in het 

woord. Deze letters zijn weggegeven. Alle woorden zijn ook omschreven.  

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

U kunt de oplossingen (vóór 5 april) 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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75 jaar Bevrijding 

Wanneer ik dit schrijf, is het februari en de dag van de bevrijding nog 

anderhalve maand weg. Maar er wordt overal al koortsachtig 

vergaderd en plannen gemaakt om deze 75 jaar speciaal te herdenken. 

Zelf weet ik nog dat ik op 5 mei 1995 gewoon moest werken en toen 

ik vanuit mijn werk van Heerenveen naar huis fietste, reed er een 

bonte stoet van gevechtswagens “Keep them Roling” via Wolvega – 

Oldeholtwolde naar Mildam. Er waren toen veel Canadese oud-

strijders aanwezig in deze stoet, die min of meer dezelfde route reden 

als 50 jaar geleden. Over deze route wil ik het een en ander graag 

vertellen. 

 

De bevrijding voor onze dorpen begon al op donderdag 12 april 1945. 

Hoewel Deventer, Zutphen en Zwolle nog niet bevrijd waren, stonden 

de voorste troepen van de Royal Canadian Dragoons na een voortvarende opmars via Overijssel 

voor de Drentse Hoofdvaart. Aan de overkant lag Dieverbrug. Er waren die dag nog wel de 

nodige schermutselingen met het Duitse leger, dat wanhopig de opmars van de Canadese 

probeerde te stagneren. Hierbij zijn toen verscheidene soldaten gedood, zowel aan de kant van 

de vijand als aan de geallieerde kant. O.a in het Overijsselse plaatsje Heino werd op 12 april 

nog een tank dusdanig geraakt door een Duitse pantservuist, dat slechts één lid van de 

tankbemanning dit gevecht heeft overleefd, vier kwamen er om. 

 

Maar toen de Royal Canadian Dragoons op 11 april ’s avonds hun kampementen in 

Dwingeloo opsloegen, bleek bij verdere verkenning de brug over de Drentse Hoofdvaart er uit 

te liggen. Men zou de volgende dag op verkenning gaan om te kijken of er ook een plek ten 

oosten van Dieverbrug zou zijn, waar men de vaart wel kon oversteken en daarna 

waarschijnlijk richting het noordoosten trekken. Maar voordat de Canadese commandant het 

plan ging bespreken met zijn officieren, kwamen er al mensen vanuit Diever naar hem toe met 

het verhaal, dat de volgende dag alle mannen (jong en oud) zouden worden opgepakt door SS-

ers. Deze Duitsers waren gelegerd in Vledder. Ze konden de commandant overtuigen om de 

volgende dag niet op verkenning te gaan naar een oversteekplaats, maar ter plekke een 

‘noodbrug’ te bouwen. Dit moest natuurlijk in de nacht gebeuren, want als de Duitsers dit 

door zouden krijgen, zou er ogenblikkelijk een gevechtshandeling plaatsvinden. 

 

De commandant zag de bruggebouw niet zo zitten, maar de plaatselijke bevolking wilde zich 

er volledig voor inzetten deze taak uit te voeren. De commandant gaf toe en zei: “Maak mij 

een brug, geschikt voor maximaal 9-tons wagens en zorg, dat die morgenvroeg half zeven 

klaar is.” 

 

Toen een paar weken eerder een andere brug gedemonteerd moest worden op last van de 

Duitsers, waren de werkers zo slim geweest het materiaal op een ponton aan de zuidkant af te 

meren. De Duitser namen het voorstel over, daar zij verwachtten dat de geallieerden vanuit 

Steenwijk via de noordkant van het kanaal naar het oosten (Groningen) zouden trekken. 



- 24 - 

 

Hierdoor was de aanvoer voor de provisorische brug een stuk gemakkelijker geworden. De 

gehele nacht is in alle stilte hard gewerkt door zowel Canadezen als Nederlanders.  

 

 

Ondanks dat er in de nabije omgeving nog veel Duitse soldaten zaten, is het de groep toch 

gelukt om de provisorische brug 10 minuten voor de afgesproken tijd klaar te krijgen. Eerst 

ging er wat licht materieel overheen en 

vervolgens steeds wat zwaarder. Men ging 

‘s morgens vroeg op pad. Via Vledder en 

Frederiksoord werd de omgeving van 

vijanden gezuiverd. Dit laatste verliep zo 

vlot dat de troepen al aan het eind van de 

morgen in Frederiksoord aankwamen. Hier 

werd een provisorisch kampement 

opgeslagen en werd er besloten een deel van 

de troepen richting Havelte (vliegveld) te 

sturen en een deel richting Friesland. Dus 

het hele aanvalsplan werd eigenlijk 

omgegooid en daardoor is onze omgeving 

een paar dagen eerder bevrijd dan de 

bedoeling was, dit dankzij het nachtelijke 

werk bij Diever-brug. 

 

De troepenbeweging verliep zó vlot dat na 

Vledder, Frederiksoord en Wilhelminaoord 

ook Noordwolde spoedig in zicht kwam. 

Uiteraard werden in het eerste Friese dorp de 

Canadezen hartelijk ontvangen. Het was 

zo’n enthousiasme dat de legerleiding bang 

was voor calamiteiten, want overal in de 

omgeving waren nog Duitse eenheden, hoewel erg gedemotiveerd, maar toch nog steeds 

gevaarlijk. Na Noordwolde ging het richting Oldeberkoop, maar er werd ook nog een 

verkenningseenheid richting Steggerda gestuurd om te zien of de oude Rijksweg in De Blesse 

ook vrij was. Maar aangezien er nog steeds Duits verkeer over deze hoofdader naar het noorden 

reed en er ook in Steggerda en Vinkega nog gevechts-handelingen plaatsvonden, heeft deze 

eenheid daar halt gehouden. Een oproep aan de luchtmacht zorgde ervoor dat in de buurt van 

De Blesse nog twee Duitse munitiewagens opgeblazen zijn. Dit heeft zo’n impact gehad op de 

omgeving dat door de luchtdruk drie woningen verwoest zijn.  

 

Vroeg in de middag aangekomen in Oldeberkoop werd besloten halt te houden en een 

kampement op te slaan. Uiteraard was het enthousiasme van de bevolking ook hier groot. 

Men zou van hieruit verkenningstochten uitzetten om te zien, waar de Tjonger overgestoken 

kon worden. Want het leger kwam weer voor een opgeblazen brug te staan naar Oudehorne. 

Zo is er een verkenningseenheid richting Nijeholtpade vertrokken. Komende bij de zijweg 

Vriesburgerweg, kozen ze niet voor deze weg maar ging men via Nijeholtpade naar 

Oldeholtpade. Dit was een groep van drie gevechtswagens, waar o.a. Wilfred Berry inzat. In 
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Oldeholtpade namen ze helaas niet de Hamersweg, maar reden daar rechtdoor richting 

Wolvega. Dit was natuurlijk niet de bedoeling daar er nog veel Duitsers in Wolvega zaten. 

Deze informatie hadden ze via de ‘ondergrondse’ gekregen. Die dag had een Duitse wagen 

pech gekregen net buiten Oldeholtpade en hier waren een aantal soldaten bezig het een en 

ander veilig te stellen. Vervolgens kwam het tot een vuurgevecht, waarbij een pantservuist de 

voorste tank raakte en Wilfred Berry zwaar gewond werd. De eenheid heeft de bemanning van 

het eerste voertuig nog in veiligheid kunnen brengen en hebben zich daarna teruggetrokken 

richting Oldeberkoop, waar Berry later aan zijn verwondingen is overleden. 

 

Later in de middag is er weer een eenheid vanuit 

Oldeberkoop vertrokken en ook zij maakten de fout 

door via Nijeholtpade naar Oldeholtpade te rijden 

(ondertussen waren de Duitsers al op hun fietsen naar 

Wolvega vertrokken). Gelukkig misten de Canadezen 

nu de Hamersweg niet en reden toen via Ter Idzard, 

Oldeholtwolde, langs de school en de Ottersweg naar 

de brug van Mildam en kwamen daar tot de ontdekking 

dat de brug nog in takt was (mede dankzij de 

ondergrondse en de bevolking). Deze eenheid stond onder bevel van luitenant Homer Thomas. 

Verschillende oud-inwoners hebben zeker deze colonne in Ter Idzard en Oldeholtwolde voorbij 

zien komen. Aangekomen in Mildam is de brug meteen bezet en zijn er hulptroepen vanuit 

Oldeberkoop opgeroepen. Dit alles gebeurde tegen de avond, volgens ooggetuigen bestond deze 

eenheid uit drie verkenningsvoertuigen (z.g. staghounds of Dingo’s). 

 

Nadat er eerst een verkenning in de omgeving van de brug had plaatsgevonden en informatie 

ingewonnen was van de plaatselijke bevolking, riep men ondersteuning op in de vorm van een 

eenheid tanks. In de bossen van Oranjewoud en ook langs de weg naar Heerenveen en 

Oudehorne waren nog vele Duitsers actief. De eenheid tanks is gezamenlijk met infanterie 

naar de brug van Mildam gestuurd, bovendien is er even buiten Oldeberkoop zwaar geschut 

opgesteld om de vijand ten noorden van de Schoterlandseweg te bestoken. Deze 

beschietingen zijn de volgende dag uitgevoerd vanaf even ten noorden van de boerderijen, die 

in de knik van de Ottersweg stonden. 

 

Nadat de brug (letterlijk en figuurlijk ‘het bruggehoofd’) veiliggesteld was met een twaalftal 

voertuigen met bemanning en het ondertussen al 9 uur ‘s avonds was, dreigde er gevaar. 

Vanuit de westelijke richting kwam er aan de zuidkant van de Tjonger een grote groep (80 

man) gewapende mannen aangelopen, echter dit was een ploeg van de ondergrondse van 

Heerenveen. De soldaten konden in de schemer niet goed zien wat voor eenheid het was. Ook 

voor deze eenheid was het afwachten hoe de Canadezen zouden reageren. Om zich enigszins 

herkenbaar te maken hadden ze een witte vlag en begonnen ze het liedje ‘It's a long way to 

Tipperary’ te neuriën en te fluiten. Dit was voor de bevrijders het signaal, dat het goed volk 

was. Na wat overleg met elkaar vroeg de Canadese bevelvoerder of de ondergrondse de 

bewaking van de brug kon overnemen, zodat zijn troepen zich in de nabijheid konden 

verspreiden en even tot rust konden komen. Een klein deel stationeerden zich in Mildam zelf, 

en de rest trok zich terug naar een van de boerderijen in de polder van Oldeholtwolde. Maar 

een uur later was het raak, een vuurgevecht in Mildam zelf, tussen een groepje Duitsers en de 
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in Mildam gelegerde geallieerden. Een kleine groep Duitsers was vanuit de bossen van 

Oranjewoud gekomen en had zicht op een paar legervoertuigen, die tussen de woningen aan 

de noordkant van de Schoterlandseweg stonden. In die tijd kon je nog vanaf deze huizen via 

een weiland zo de bossen inlopen. Met een ‘Panzerfaust’ raakten ze een voertuig. Hierna was 

het natuurlijk grote consternatie en was er gedurende enige uren een fel vuurgevecht. 

Ondertussen werd er meteen om versterking gevraagd en een eenheid is toen direct in 

beweging gezet richting Mildam. 

 

Rond middernacht hebben de Duitse soldaten zich teruggetrokken en kwam alles weer een 

beetje tot rust. Ook de plaatselijke bevolking, die massaal op de been was toen de Canadezen 

hun dorp hadden bevrijd, waren snel hun huizen ingevlucht en wachten gespannen af hoe dit 

zou aflopen. Bij deze gevechten zijn er 4 gewonden gevallen, waarvan 2 zwaargewond. Ook 

het voertuig werd zwaar beschadigd.  

 Kampement   Gevechtshandeling 

De stippellijn bij Ter Idzard is de route, die later op de dag /avond is genomen. 

 

De twee zwaargewonden zijn toen naar een tijdelijke medische post in de polder gebracht 

(Ottersweg 9). Hier woonde de familie Vochteloo en volgens de zoon van de familie (toen 10 

jaar) zijn de volgende dag twee jeeps met elk een brancard richting het zuiden vertrokken. Nu 

komt het grote raadsel, wat na 75 jaar nog steeds niet is opgelost: volgens de ooggetuigen 

(zoon en een evacué) moeten deze twee soldaten wel overleden zijn, toen ze de volgende dag 

op transport gingen, daar ze zo zwaar gewond waren, dat de Canadese commandant ter plekke 

zei “This doesn’t  look good”, aangezien toentertijd verwondingen in de maagstreek meestal 

fataal waren. Bij latere navraag bij de dienstmeid gaf zij aan, dat ze heel veel bloed in de gang 

heeft moeten opruimen. De beide ooggetuigen hebben zeer veel onderzoek gedaan zowel in 

Nederland als in Canada, maar bevestiging van het overlijden van twee soldaten in 

Oldeholtwolde is nooit gevonden. 

 

De volgende dag is het schieten met zwaar geschut verder gegaan om de Duitsers in de bossen 

van Oranjewoud te verdrijven. Ook is er voorzichtig een begin gemaakt van verkennings-

ritten richting westelijk en oostelijk van de Schoterlandseweg. Later op de dag, toen Wolvega 
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eenmaal bevrijd was (vrijdag 13 april), zijn de zwaardere tanks en veel mankracht via de oude 

Rijksweg en vervolgens via de Slingerweg en Ottersweg de polder ingereden naar  Mildam en 

op zaterdag 14 april is vervolgens Heerenveen bevrijd en uiteindelijk is Leeuwarden op de 15e   

bevrijd. Zondags is de brug in de oude Rijksweg over de Tjonger hersteld door een z.g. 

Bailybrug te plaatsen. Vanaf toen ging al het militair vervoer weer vanuit Wolvega 

rechtstreeks naar het noorden. 

 

Tegelijk met de bevrijding van onze omgeving werd bij toeval ook het kamp Westerbork 

bevrijd, dit was niet als bevrijdingsobject in de plannen meegenomen. Op 12 april zaten daar 

nog 909 Joden die voor hun verraders op een eerder moment 909 keer zeven Nederlandse 

guldens hebben opgebracht. Met elke aanbreng verdienden ze zeven gulden.  

 

Hierna een foto waarbij de tanks opgesteld staan op het korte stukje Slingerweg om later naar 

Mildam op te rukken. Met op de achtergrond de boerderij waar nu de familie Cory Hiemstra 

woont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra informatie 

Op 3 mei zal er een belevingsfietstocht door onze drie dorpen georganiseerd worden, waar u 

bij de start in het kerkje van Ter Idzard al kennis kunt maken met materiaal en gegevens over 

de oorlog. Maar ook tijdens de fietstocht wordt op verschillende plekken aangegeven wat daar 

in de oorlog is gebeurd. Hierbij moet u denken aan informatie over onderduikers, neergestorte 

vliegtuigen en troepenbewegingen. 

 

Ook tijden het Tsjerkepaad vanaf 4 juli t/m 5 september en tijdens het Sneupersweekend op 

12 en 13 september is het een en ander nog te bekijken in het kerkje van Ter Idzard. 
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Een verzoek aan de plaatselijke bevolking is, om op zowel 12 april als op 3 en 5 mei de vlag 

uit te steken. Op 4 mei doen we dat natuurlijk op gepaste wijze met de vlag halfstok. Tevens 

vindt er weer een herdenking plaats op (4 mei 19.00 uur) bij het oorlogsmonument vlakbij de 

overweg in Nijeholtwolde, waar in 1944 willekeurig drie personen uit de Leeuwarder 

gevangenis zijn gefusilleerd. 

 

Joop Sanders (namens Dorpsarchief Idzawolde) 

 

 

Bronnen:  

• Internet Gemeente Diever WO II 

• Internet Gemeente Heino 

• War Diaries Royal Canadian Dragoons 

• De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog 2 van WH de Vries 

• Opdat wij nooit vergeten (1940-1945) van J de Vries (heemkunde) 

• Dorpsarchief Idzawolde 

 

 

 

Uut de Penne van Frank 
 
Waeter                                          
 

Wat een regen vannaacht niet, et het hoosd. 

Ja, et wodt een natte prakke, de lanen staon blaank. 

En nog wodt d’r praot over dat et te dreuge is in de grond. 

Och ja, we bin ok vremd bezig, as et regent het, dan moet alle waeter zo hadde meugelik weg. 

Direkt mar naor zee, zunde toch. Waorom pompen we dat niet naor de woestijn, dan kun die 

meensken ok weer veuruut om wat te verbouwen en hebben we gien inzaemelingsakties meer 

neudig. Och, et zal wel niks opleveren en dan doen we et niet, zunde. 

Mar now nog wat aanders. De zeespiegel gaot omhogens en dat komt omdat et ies smult op de 

noordpool en zo. Och, die geleerden snappen d’r niks van. Aj’ een iesklontien in een koppien 

water  smulten laoten, komt d’r niet meer waeter in et koppien en as we alle regenwaeter naor 

de woestijn pompen is alle perbleem oplost. 

Ja mar, as die wel geliek hebbben, dan biwwe mooi klaor, dan kriegen wi’j hiere natte voeten. 

 We kun altied nog naor  De Bult, dat ligt krek 2 meter hoger as bi’j oons en dan zetten we 

stretchers in et dörpshuus en kriegen op ’e tied een borrel. 

 Mar dat hool ie niet zo lange vol. We moeten wel eten hebben en et kan ok wel hiel lange 

duren, veur dat et waeter weer vot is en misschien gaot et wel hielemaole niet meer vot. 
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We moeten wel een boot van Jacco hebben, iene mit een 

elektrische moter en een zunnepaneel en ok roeispaonen, as de 

zunne niet schient. We kun d’r wel een zeil opzetten en gaon dan 

van de wind of, die is toch meerst west en dan kommen we in 

Duitslaand terechte en daor is et hoger. Dan bin wi’j ok 

bootvluchtelingen en as half Nederlaand daor henne gaot, now ik 

weet niet of dat wel goed komt.  

Wat zollen we dan doen daore? Een stok mennig boeren kun daor 

best an de slag. Daor is laand zat en oonze boeren kun dat al gauw beter as de Duutsers en d’r 

vaalt ok wel wat te spiekeren , misschien wel Tiny Houses . 

Now en as we et regenwaeter naor de woestijn pompt hebben is daor ok plak zat, dan kuj’  

daor ok zat verbouwen en grote zunneparken anleggen. Dan kost de stroom daor ik niks.  

We kun ok et waeter in de grond zakken laoten in Groningen, dan kan de gaskraene ok weer 

los. Gas uut de Waddenzee willen we now ok niet. Daor snap ik niks van, mit de boot is d’r 

haost niet op de eilanen te kommen, de vaergeul slibt iedere keer dichte. Laot dan de bojem 

toch een bietien zakken, dat scheelt hiel vule geld. 

As we zo wat deur kletsen dan lossen we hiel wat perblemen op. Mar de 

stretchers in et dörpshuus, dat is wel wat.                                                                                                                                                      

Hoe vule kun daor in?                                                                                                                                             

Ik denke zoe’n 150. We bouwen d’r ok nog een stok bi’j an en ok komt d’r 

een verleegde bar. Daor kan de boot van Jakko ofmeren. Weet ie wat , we vraogen Jouke as 

die van die dingen kopen kan. Die is aorig goed in haandel op internet. 

D’r kan ok nog een dependance op de Zanen, dat komt toch leeg te staon en dan kun we mit 

de boot henne en weer. 

We moeten mar es zien, hoe as et ofloopt, mar die stretchers is wel wat. Dan beginnen we een 

camping op et Omniveld. Dan wodt dat ok weer meer bruukt en levert et ok nog wat op. 

Och, wat weer een dom praot niet, mar mit een paer glassies op an de bar kun ie et d’r best es 

over hebben. 

Frank 
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Vrouwenactiviteiten 
 

 
Rondleiding Home Center woensdag 26 februari 

We werden om half 10 welkom geheten door Bauke Klaren. Tijdens de koffie vertelde hij 

over de geschiedenis van Home Center. 

Het is een echt familiebedrijf! Het is allemaal begonnen met Sikko Kapenga, die in 1934 met 

zijn vrouw Hendrika een meubelhuis startte. Sikko maakte de meubels zelf en bezorgde deze 

dan ’s avonds met de bakfiets. Later kwamen zijn zonen Piet en Jelle ook in de winkel 

werken. De familiezaak groeide met vestigingen in Buitenpost en Drachten. De familie 

Kapenga heeft in 1995 Home Center in Wolvega gekocht. De afgelopen jaren zijn er 

verschillende verbouwingen geweest. 

Je vindt er meer dan 200 woonmerken en zo’n 50 woonafdelingen en dat allemaal onder één 

dak! Trendhopper, 

Profijtmeubel, Pronto, 

Riviera, Montel, Xoon 

Leolux en anderen, genoeg 

keus! Ook starters met 

minder budget kunnen hier 

heel goed slagen.  

Het was een leuke en 

interessante ochtend en 

Bauke kon ook mooi 

vertellen. Gelukkig waren er 

veel stoelen onderweg, waar 

we even op konden gaan zitten, want het was toch ook wel wat vermoeiend!  

Ik heb na afloop van deze rondleiding met nog een paar dames van een heerlijke lunch 

genoten in het restaurant van Home Center. 

 

       Marijke de Kan 

 

 

34ste Dorpsquiz 2020 
En weer was het Dorpshuis bommetje vol op de eerste vrijdag van maart. De grote en voorste 

zaal met deelnemers, de achterste zaal met de rekencommissie.  
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Er waren 34 ploegen met elk vijf leden. Als je iedereen zou vragen waarom ze deelnemen aan 

de dorpsquiz  krijg je ook net zoveel antwoorden. Maar één antwoord steekt er vast bovenuit 

en dat is gezelligheid. Want dat was het. Lekker bijpraten en ondertussen weer ‘moeilijke’ 

vragen beantwoorden en later, als de oplossingen werden voorgelezen, zei je: “Oh ja, dat is 

ook zo.” 

Twaalf rondes met verschillende onderwerpen. Het begon met het boek van AH, Groeten uit 

Wolvega: waarom had het kerkje in Ter Idzard ruim 200 bezoekers op 9-11-19? Na lang 

nadenken kwamen we erachter: ruilbeurs van de plaatjes. Volgende: hoe werd het vetgehalte 

van de kaas op de etiketten van “de Volharding” uit Langelille gemeten???? Met monniken!!! 

Hoe meer monniken, hoe vetter. Een voordeel: als je niet kon lezen, kon je toch zien hoe vet 

de kaas was.  

Ik ga niet alle vragen behandelen, want dan is ‘t Kontakt te klein. De andere categorieën 

waren: wiskundige vormen, bloemen en struiken, bedsoorten, sport, snacks, algemene kennis, 

verkeersborden, droedels, stoffen, iconen en niet te vergeten de mysterieuze gast. Dat was 

Lenus van de Broek, je werd even op het verkeerde been gezet, want hij was in het verleden 

ook al eens de mysterie guest geweest. 

Maar wat zijn droedels? Droedels zijn plaatjes waarop een woord wordt uitgebeeld.    

B.v.  Ri K  =  Ka na Rie = Kanarie. Weer wat geleerd!  

Alle bewondering voor Trix en Suze voor hun geweldige inzet en creativiteit om alle vragen 

op te zoeken. En niet te vergeten Harrie, die alles weer in goede banen wist te leiden. Maar 

ook van de deelnemers, zoals Harrie terecht opmerkte: de namen van de ploegen worden 

steeds aparter.  

De winnaars dit jaar, Fan à Lytse Bosk, waren nieuwkomers, nooit eerder meegedaan en dan 

gelijk winnen; prachtig. Dit waren: Anetta Arends, Sybrig van Manen, Alger Meekma, 

Steffen Westra en Fenne Arends. Proficiat.  

Einduitslag 

1. Fan à Lytse Bosk    592 

2. CITI 2    589 
3. Stichtingsbestuur  585 

4. The Family   585 

5. K3  + B2   583 
6. TTT    582 

7. Puzzelclub   572 

8. De Egel   570 

9. Scheenweg   560 
10. Siegerburen   560 

11. T is te proberen   558 

12. Quiz het niet   555 
13. De Ooievaar   553 

14. Woldvolleyers    550 

15. We zien wel   545 
16. Wist het net nog  544 

17. Wie niet waagt blijft maagd  540 

18. De Stippeltjes   537 

19. Scheenstra 1   535 

20. CITI 1    535 
21. De Bitterballen   532 

22. Hamersweg   522 

23. Dames West   515 
24. Team Coby   513 

25. Voor de Gezelligheid  510 

26. Team Jan   508 

27. Bûten Ût   498 
28. De Meiden   490 

29. Quiz het wel   479 

30. Vriendenkring   477 
31. Volgend jaar winnen we 460 

32. Hammersway   459 

33. Scheenstra 2   446 
34. Vrienden van Arjan  407 

 

 

Trix en Suze, nogmaals bedankt voor de geweldige avond en jullie zijn misschien alweer 

bezig met de volgende quiz. IJs en weder dienende zijn wij weer van de partij. 

De puzzelclub 
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TV In et Hoolt 
 

Het tennisseizoen staat op het punt om weer los te barsten. Natuurlijk wordt er in de winter 

ook getennist op de banen van onze club. We hebben dan elke dinsdagmiddag en 

woensdagavond Toss, en ook de lessen op de maandagavond gaan gewoon door, maar in 

maart begint het échte tennisseizoen weer. 

 

We starten op 25 maart met onze Clubkampioenschappen. Net als vorig jaar is er weer het 

Dames Dubbel en het Gemengd Dubbel. Het Heren Enkel is nu ook open voor Dames en heet 

dus Enkelspel. Daarnaast is het Heren Dubbel toegevoegd. Op het moment van schrijven staat 

de inschrijving nog open, dus valt er nog niets te zeggen over het aantal deelnemers. We 

hopen natuurlijk, dat de banen steeds goed bezet zijn en dat we hele mooie partijen te zien 

krijgen. Wie zal dit jaar met de eer gaan strijken? 

 

Tijdens de eerste avond van de Clubkampioenschappen kunnen de nieuwe leden hun 

tennispasjes ophalen en delen we de mappen en ballen uit aan de teamcaptains van de 

voorjaarscompetitie. Deze competitie wordt door de KNLTB door het hele land 

georganiseerd. Van onze club doen er negen teams mee, waarin ook deelnemers uit Ter 

Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde. Op onze site www.tvinethoolt.nl kun je in de 

kalender vinden, wanneer er teams een thuiswedstrijd spelen. Je bent altijd welkom om te 

komen kijken. 

 

Wil je zelf actief gaan tennissen? Of in ieder geval kennis maken met de tennissport, of die 

sport weer oppakken? Doe dan mee met de Zomerchallenge. Na het grote succes van vorig 

jaar organiseren we die dit jaar 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 clubactiviteiten als de Toss 

• en volgt als afsluiting een informeel toernooi, waarin je kunt laten zien wat je allemaal 

hebt geleerd 

Meer info over de Zomerchallenge vind je op onze website: 

https://tennis.tvinethoolt.nl/activiteiten/zomerchallenge/ 

 

Met sportieve groet, 

Francien Spannenburg 

TV in et Hoolt 

 

 

 

 

http://www.tvinethoolt.nl/
https://tennis.tvinethoolt.nl/activiteiten/zomerchallenge/
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Anita’s Tuin 

Maart & april op de tuin 

Het was zo’n zachte winter, dat we de gok hebben genomen om eind februari al plantjes in de 

kas te zetten. Helaas is met die heftige storm van 9 februari het plastic van de nieuwe kas 

kapot gewaaid, dus moesten we dit met een snelle actie vernieuwen. 

Fijn, dat ik zoveel hulptroepen kan inschakelen op zo’n moment.  

Maart is de maand waarin je al kunt beginnen met het voorzaaien in 

kleine bakjes. Tomaat- en komkommerzaden willen graag kiemen 

bij 18 graden, dus die moeten in huis. Wist je dat prei wel drie 

maanden nodig heeft om tot een plantje te worden, die geplant kan 

worden?  

In ons huis staat dus momenteel op elk zonnig plekje een bak met 

plantjes.  

 

Maart is ook de maand dat het aardappelveld klaar gemaakt wordt 

om te kunnen poten. Gras is een super groenbemester, die genoeg 

meststoffen afgeeft voor één seizoen aardappels. Daarna moet je 

compost gebruiken of weer een groenbemester telen. In de hoop de coloradokever te slim af te 

zijn, heb ik de aardappels op een heel andere plaatst gepland dan vorig jaar. Ook komen er 

bloemen bij in buurt te staan, zodat er meerdere soorten 

insecten aangetrokken worden. Zodra in april de 

nachttemperatuur boven de 8 graden is, gaan ze de grond in. 

 

Verder heb ik rabarber geplant; rabarber is een vaste plant uit de 

duizendknoopfamilie. Het is familie van boekweit, maar ook 

van ridderzuring en wordt geteeld vanwege zijn eetbare delen. 

Rabarber bevat kalium, calcium en vitamine b en c en wordt 

met weinig water en wat suiker gekookt tot de vezels uiteen 

vallen. Later in het seizoen (richtlijn: na de langste dag) wordt 

hij zuurder doordat er meer oxaalzuur gevormd wordt, teveel 

oxaalzuur is giftig. Daarbij heeft de plant ook tijd nodig om 

genoeg voeding voor de winter op te slaan.  

   

Anita Mulder  
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Schut- en Klaverjassen 

 

Kaartclub Ter Idzard “De Boer Is Troef” 

 

 

Uitslag 18-02-2020 

 Schutjassen punten    punten 

1. Joop Capelle 47  5. Gerrit Hoekstra 42 

2. Joop Bos 44  6. Herry v.d. Vegt       40  

2. Johan Monnikhof 44  7. Albert v.d. Berg        33  

4. Anton Reuvekamp 43  8. Rinus Wijngaard                31 

 

 

 
 

       

 Klaverjassen punten    punten 

1. Chiel Hornstra 6984  11. Sjoerd Huitema 6202 

2. Bertus Hogeling 6873  12. Michiel Hornstra 6095 

3. Jan Scheltinga 6827  13. Jannie Hoekstra 5947 

4. Lida Hiemstra 6816  14. Jan Hensbergen 5902 

5. Riek Hogeling 6558  15. Thijs Hogeling 5851 

6. Hendrik v.d. Goot 6447  16. Mathilda de Vries 5761 

7. Ruud van Beek 6423  17. Sientje Hogeling 5723 

8. Diana van Beek 6295  18. Siebrand Hiemstra 5553 

9. Louw Mulder 6293  19. Luutzen v.d. Wey 5282 

10. Jan Mulder 6235     
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  KOERSBALVERENIGING 

 
               TER IDZARD E.O.    

 

Uitslag 18 februari 2020 

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

 

A  C D E A  C D E 

1. Jitske Dijkstra 10 11  12. Jan Boek 6 8  

1. Imkje Koen 10 11  14. Femmy Pen 6 7  

1. Henk Westerhof 10 11  14. Jan Bakker 6 7  

1. Julia Becude 10 11  16. Jo de Jong 4 7  

5. Renske Heida 8 9  16. Immie de Boer 4 7  

5. Joop Bos 8 9  18. Geert Heida 4 6  

7. Aly Mintjes 8 6  18. Riek Bergsma 4 6  

7. Koos Meyners 8 6  20. Eke de Boer 4 5  

9. Elly Moes 7 7  20.  Annie Bergsma 4 5  

10.  Ans Kerkhof 8 5  22. Reinder Remsma 2 3  

10. Tjeerd van Dijk 8 5         23. Anneke Nijenhuis  2 1  

12. Loes Beest 6 8       

 

          

 

Uitslag 3 maart 2020 

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

A  C D E A  C D E 

1. Jan Bakker 8 7         11. Koos Meyners 6 6  

1. Joop Bos 8 7         11. Geert Heida 6 6  

1. Julia Becude 8 7  13. Anneke Nijenhuis 4 6  

1. Eke de Boer 8 7  13. Riek Bergsma 4 6  

5. Klaasje Pijlman 8 6  15. Ans Kerkhof 4 5  

5. Femmy Pen 8 6  15. Jitske Dijkstra 4 5  

7. Annie Bergsma 6 11  17. Tjeerd van Dijk 4 4  

7. Renske Heida 6 11  17. Reinder Remsma 4 4  

9. Jo de Jong 6 10  19.  Loes Beest 4 2  

9.  Imkje Koen 6 10  19. Aly Mintjes 4 2  
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Advendo kaarten 

 

Seizoen 2019-2020 

Op 28 februari was de zesde kaartavond van dit seizoen.  

Er waren 14 deelnemers. Nog maar één keer te gaan dit seizoen en we weten wie de kampioen 

wordt.  

 

Uitslag: 

1. Luutzen v.d. Wey  + 121 

2. Gerrit Hoekstra  + 106 

3. Hilbrand Diever  +   96  

4. Tom Vogelzang  +   72 

5. Riek Hogeling  +   54 

6. Lenie Vogelzang  +   15 

7. Chiel Hornstra  +    9 

8. Sientje Hogeling  +    5 

9. Koos Meyners  -   38 

10. Bertha Bos  -   49 

11.Tjitske Diever  -   72 

12. Hans Sterkenburgh -   81 

13. Jannie Hoekstra  -   82 

14. Janny de Jong  - 162 

. 

De laatste kaartavond is op vrijdag 27 maart.  

       Sientje Hogeling 

 

 

 

Bonifatiuskerk Ter Idzard 

 

 

Vrienden van de Bonifatiuskerk 

In de afgelopen weken heeft u post van ons in uw brievenbus gehad met de vraag om ons te 

steunen bij het in stand houden van de Bonifatiuskerk. 
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Inmiddels hebben vrijwilligers uw antwoord opgehaald en wat waren we blij-verrast met de 

eerste resultaten. Dat gaf de burger moed! Op dit moment kunnen we u nog niet het 

uiteindelijke resultaat meedelen, maar dat zal zeker in de editie van april vermeld staan. 

Maar nu al willen we u heel, heel hartelijk danken voor uw steun. En natuurlijk willen wij ook 

hierbij de vrijwilligers noemen, zonder hen zouden we deze actie niet hebben kunnen houden. 

NB. 

Misschien hebt u nog een aanmeldformulier in huis omdat wij u niet thuis troffen en wilt 

u ons helpen de Bonifatiuskerk te behouden. Dan vragen wij u vriendelijk uw 

aanmelding in de bus te doen bij Albert v.d. Berg, Idzardaweg 49a of bij Egbert Kanis, 

Idzardaweg 46. 

 

Activiteiten 

In het vorige ’t Kontakt schreven we over activiteiten. Kort daarna werden we benaderd door 

Berend Hogeling, oud-inwoner van ons dorp. Hij wilde graag in de kerk exposeren en wij, 

PC, waren blij met zijn vraag. 

In korte tijd is de expositie ingericht en hangen er twaalf werken. Vanaf heden is de expositie 

te bewonderen tijdens openingsuren van de kerk (donderdagochtend archief) en concerten. 

Daarnaast is de kunstenaar zelf aanwezig op zaterdag 21 maart tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 

Wilt u meer van Berend en zijn werken te weten willen komen, neem dan een kijkje op zijn 

website: 

www.berendhogeling.nl 

 

Veiligheid 

De SAFT heeft de brandblussers weer geïnspecteerd. Dit gebeurt elk jaar. Een veilig gevoel! 

 

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 

 

FIETSTOCHT ’75 JAAR VRIJHEID’ DOOR DE DRIE DORPEN 

TER IDZARD, OLDEHOLTWOLDE, NIJEHOLTWOLDE 

De Bonifatiuskerk Ter Idzard vormt het start- en eindpunt van een fietstocht ’75 jaar VRIJHEID 

in De Drie Dorpen’.  

De fietstocht voert langs plekken, die gedurende de oorlog en daarna een bekende en minder 

bekende betekenis hebben gekregen.  

Op zondag 3 mei is de officiële openingsdag. 

http://www.berendhogeling.nl/
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Op deze dag is de fietstocht een ‘belevingstocht’, omdat op meerdere stopplaatsen iets te horen 

en zien is. De route fietst men aan de hand van een routebeschrijving en informatieboekje.  

Dit is tijdens openingstijden ter plekke verkrijgbaar.  

In het kerkje is een bijbehorende tentoonstelling te bekijken, gemaakt in samenwerking met 

Historisch Centrum IdzaWolde. 

Inbreng van relevant materiaal (foto’s, artikelen, documenten) is tot half april van harte 

welkom via het archief. 

 

Heel bijzonder op zondagmiddag 3 mei 

De Vrijheid-express, een reizende expositie over de Tweede Wereldoorlog die door de 

Nederlandse provincies reist, stopt ook in Ter Idzard!!  

De touringbus heeft circa 30 zitplaatsen. Mensen kunnen instappen en krijgen een korte 

voorstelling te zien, gespeeld door een actrice. Daarna kunnen er lokale verhalen verteld worden 

door dorpsbewoners, over hun eigen oorlogservaringen of die van hun ouders. De Vrijheid-

express biedt voor kinderen de gelegenheid opa of oma te vragen naar verhalen over de oorlog, 

nu het nog kan. Praktische informatie, zoals plaats en tijd dat de voorstelling speelt, volgt in het 

volgende nummer van ’t Kontakt. 

www.bonifatiuskerk.org 

kerkje@ter-idzard.nl 

archief@ter-idzard.nl 

 

 

WANNEER KUNT U DE TOCHT FIETSEN? 

OPENING VAN DE FIETSTOCHT  

Zondagmiddag 3 mei 2020  

13.00 - 17.00 uur fietstocht € 5,00 per persoon, 

inclusief 2 consumpties 

Deze tocht bevat meerdere stopplaatsen waar iets te horen en zien valt. Ook staat de Vrijheid-

express in Ter Idzard, locatie wordt nog bekend. 

TIJDENS OPEN KERKENDAG  

Zaterdag 16 mei 2020  

13.00 - 17.00 uur Fietstocht € 2,50 per persoon  

TIJDENS TSJERKEPAAD  

4 juli - 12 september iedere zaterdagmiddag  

Fietstocht € 2,50 per persoon  

http://www.bonifatiuskerk.org/
mailto:kerkje@ter-idzard.nl
mailto:archief@ter-idzard.nl
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Tijdens de openingsdagen is de tentoonstelling in de kerk te bekijken.  

STARTLOCATIE: Bonifatiuskerk, Idzardaweg 61, Ter Idzard  

 

 

 

 

Striepe nieuws 
 

 

 
 

Geslaagde peuterochtend 

Op maandag 2 maart mochten we 11 peuters verwelkomen op 

De Striepe. Na een voorstelrondje aan de hand van een liedje 

gingen de kinderen luisteren naar een verhaaltje uit het 

prentenboek Van zeppelin tot graafmobiel.  

Hierna mochten ze gaan spelen in de verschillende hoeken. 

Er waren kinderen met het poppenhuis aan het spelen of met de 

duplo en de klei. Ook was er een klein klauterparcours 

klaargezet. De ouders kregen een rondleiding door de school en een korte presentatie over De 

Striepe. Waar staan we voor en hoe is ons onderwijs georganiseerd? Als afsluiter hebben de 

kinderen een fruithap gegeten en kregen ze allemaal het prentenboek mee naar huis! Mocht u 

deze ochtend gemist hebben of meer informatie over onze school willen hebben, kom gerust 

langs of u belt om een afspraak te maken. De open dag (voor alle belangstellenden) is 18 

maart. 

 

Paasfair 

Vrijdag 3 april is er een paasfair op De Striepe. U heeft hier de vorige dorpskrant al van alles 

over kunnen lezen. Op school staan inleverbakken voor (kinder)boeken en speelgoed, wat wij 

mogen verkopen. Binnenkort wordt er een informatieboekje rondgebracht. Hierin staat, wat er 

allemaal gaat gebeuren en waar we nog hulp voor zoeken.  

Wat houdt ons bezig? 

Het achterste plein is vorige zomer opnieuw ingezaaid maar helaas: al het sproeien en goed 

verzorgen heeft niet veel geholpen. Het gras is op het voetbalgedeelte niet meer te vinden. 

Met de werkgroep Groen Schoolplein maken we een plan en gaan we op zoek naar subsidie 
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om ervoor te zorgen dat het een ‘groen’ plein blijft, waar kinderen volop kunnen ontdekken 

en spelend leren.  

Ook krijgen we volgend schooljaar nieuw meubilair en krijgt de 

centrale hal een metamorfose. We zijn nu in gesprek met leerlingen 

uit de leerlingenraad en leerkrachten over wat de wensen zijn. Wat 

heb je nodig om goed onderwijs te geven/volgen?  

Trefwoorden voor de hal zijn: 

- werkplekken op verschillende manieren 

- actief leren is mogelijk 

- ateliers (koken, zagen, drama) 

- ruimte voor het team 

- plaats voor boekenkasten  

Om een goed plan te maken, gaan we op bezoek bij verschillende scholen en gaan we een 

workshop volgen.  

Tot slot gebeurt er ook genoeg op onderwijsgebied. We hebben dit schooljaar een nieuwe 

rekenmethode, die digitaal is. Zo krijgen de kinderen gelijk feedback op hun gemaakte 

sommen en kan de leerkracht observeren en eerder ingrijpen. Verder zijn we op zoek naar een 

nieuwe methode voor schrijven en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek). Een zoektocht die inspireert en motiveert, zodat we het volgende schooljaar de 

kinderen weer veel nieuwe dingen mogen leren.  

 

 

’t Hummelhûs 

Wat een leuk thema hebben we de komende periode op de groepen. 

Thema Jij en Ik! Dit betekent o.a. elkaar leren kennen. Zo zijn we dit thema deze week ook 

gestart. De kinderen nemen dan ook foto's mee! Dan kunnen we een kijkje nemen bij elkaar, 

hoe iedereen woont en welke mensen eromheen belangrijk zijn. Of een lief huisdier of de 

favoriete knuffel op de foto. Leuk om te zien en om met elkaar te delen.  

Ofwel kijken en luisteren naar elkaar... 

Dit zetten we de komende periode verder door, we gaan met elkaar op ontdekking! 
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"Wie ben jij en wie ben ik?" Van verkleden tot meten, wie is de langste of de kleinste, heb jij 

blond of bruin haar en welke kleur ogen?  

Ook gaan we ruiken en proeven: is het zoet of zuur of misschien zelfs wel een beetje zout? Is 

het lekker of helemaal niet...?  

Zo is er nog veel te ontdekken met elkaar de komende weken en leren we elkaar ook steeds 

beter kennen! 

 

Groetjes, team 't Hummelhûs  

 

 

 

Stichting Europa Kinderhulp 

Maak jij deze zomer plaats voor een vakantievriendje via Europa Kinderhulp?    

Ook dit jaar zoekt Europa Kinderhulp mensen die een kind of meerdere kinderen de zomer 

van zijn of haar leven willen geven. Niet door verre reizen met ze te maken of dure cadeaus te 

geven, maar door ze simpelweg onderdeel te laten zijn van het gezin en kind te laten zijn. 

Niets bijzonders, want wat voor jou 'gewoon' is, is voor hen al bijzonder.   

Of je nu jong of oud bent en alleen of met een partner woont: wij zoeken jou! Heb je een extra 

bed? Een plaatsje vrij aan de tafel? En misschien nog wel het belangrijkst: durf je je hart open 

te stellen voor een vakantievriendje uit Nederland, België, Duitsland of Frankrijk? Staan je 

vakantiedagen al omcirkeld in je agenda en matchen ze met een van onze reizen? Meld je aan 

en verrijk je gezin deze zomer met een vakantievriendje.    

Open jij dit jaar je deuren (weer) voor een vakantievriendje via Europa Kinderhulp?  Neem 

contact op met Maaike Groeneveld voor meer informatie. Dit kan door te bellen naar 06-

51683880 of te mailen naar maaike.groeneveld@europakinderhulp.nl.  We horen graag van 

je!  

Europa Kinderhulp hoopt ook dit jaar weer honderden kinderen de vakantie van hun leven te 

geven, maar dit lukt niet zonder uw hulp!     
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KLEURPLAAT 

 

 


