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‘t KONTAKT 
 April 2022, 36e jaargang nr. 8 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 1 mei 2022 

 Verschijningsdatum 17 mei 2022 

                    Deze maand 

De redactie was al een tijdje aan het speuren naar een columnschrijver.  

Gevonden Anja Klompmaker, ze stelt zich voor in haar eerste column 

verderop in `t Kontakt. De titel van haar column ‘Wjerspegelingen’ is 

Fries voor overdenkingen. Anja had zoveel inspiratie dat ze gelijk een 

tweede column heeft geschreven. Deze vonden we passend bij dit 

nummer. Aangezien de voorwoordschrijfster ditmaal geen inspiratie 

had, starten we `t Kontakt op een andere manier dan anders met de 

volgende bijdrage.  

Maart heeft toch nog een staartje…. Het is 30 maart. Ik lees dat er 

sneeuw op komst is. Het lijkt zo onwerkelijk. Na een maand prachtig 

weer met veel zon, waarbij we zelfs al buiten konden koffiedrinken, lijkt 

sneeuw ver weg. De krokusjes en de sneeuwklokjes hebben hun 

prachtige kleuren laten zien en zijn inmiddels uitgebloeid. De tulpen in 

onze tuin laten voorzichtig hun knoppen al ontwaken. Ik kijk vol 

verwachting uit naar hun mooie lentekleuren. Ik had vorige zomer 

tulpenbollen gekocht. Mooie zachtroze. Maar ik zie gele tinten 

verschijnen. Zachtgeel, wat ook zijn charme heeft. Dan wordt het 31 

maart, het is koud en er dwarrelen sneeuwvlokjes neer. Misschien valt 

het toch nog mee. Maar als ik onderweg ben naar mijn werk, wordt het 

grijzer en de sneeuw jaagt met snelheid uit de hemel. De velden kleuren 

wit, dat is een prachtig gezicht! De oostkant van de bomen krijgt een 

witte jas, dat heb ik deze winter nog niet gezien. Mijn ogen kijken in 

plaatjes die ik graag wil schieten. Maar als je onderweg bent met de 

auto moet je je aandacht bij de weg houden. Dat is wel zo veilig. Als ik 

later in de middag weer thuis kom, voel ik de koude oostenwind als ik 

uit de auto stap. Het is guur en de sneeuw jaagt om onze woning. 

Lekker bij de kachel koffiedrinken, schoenen uit en de beentjes even op 

de verwarming, wat heerlijk thuiskomen!  

 

Colofon  

 

Voorzitter: 

Sjoukje Kuipers 

Tel.:  0561-612326 
Advertenties:  

Bennie Mulder  

Henk Rankenberg 

Penningmeester: 

Tineke Spin 

Rek.nr.: 
NL64RABO0371935121 

Tel.: 611187 

Coördinatie Gastschrijvers: 
Sjoukje Kuipers 

Tel.: 688380 

Coördinatie Puzzel: 
Jellie Boersma 

Tel.: 0641417322 

Coördinatie Typewerk: 
Vronie de Groot 

Tel.:688380  

Typewerk: 
Marijke de Kan 

Ilja de Kan 

Redigeerwerk: 

Janneke Florijn 

Prepress:  
Sjoukje Kuipers 

Marijke de Kan 

Printwerk: 
Drukkerij van Dijk  

 

 
 

 

 
Een uitgave van de 

vereniging voor 

‘t Plaatselijk Belang  
Eensgezindheid  

voor de dorpen Ter Idzard, 

Olde- en Nijeholtwolde. 
Verschijnt 10 keer per jaar 

 

Abonnementsgeld:  
€ 5,50 per jaar  

 



- 2 - 

 

 

 

Als we ‘s avond voor “Floortje” zitten, hoor ik de wind bulderen rond ons huis. We zitten 

lekker warm binnen. De volgende ochtend kijk ik door het raam en ja, het is prachtig wit! Eén 

van de tulpen, die bijna bloeide, hangt gebogen in de tuin. Gebukt onder de zware sneeuw... 

Het is een mooi gezicht, dus gauw een plaatje geschoten. Voldaan loop ik weer naar binnen. 

Een waterige zon verschijnt tussen de bomen, weer een plaatje schieten. Ik kan het niet 

laten… Later in de ochtend verdwijnt de sneeuw langzaam en kleurt het buiten weer groen. 

De tulp hangt nog steeds gebogen in onze tuin. Zou hij zijn kopje nog omhoog steken? Ik 

hoop het van harte!         

Bij het verschijnen van dit nummer heeft de natuur zich hersteld. Ik zie tenminste dat onze 

narcissen, die plat op de grond lagen in de sneeuw, toch hun stelen elke dag weer een stukje 

omhoog steken. Het kan zo zijn dat wanneer jullie dit lezen, het heerlijk voorjaarsweer is en 

we in korte broek op terras zitten.  

 

Gastschrijfster Monique schrijft: ‘En dan is het alweer tijd om een stukje voor het Kontakt te 

schrijven. Waar moet ik het in hemelsnaam over hebben? En opeens schiet me dan toch iets te 

binnen. Laat ik nou als fervent Golden Retrieverliefhebber én eigenaar intussen al bijna 20 

jaar ervaring hebben met het hebben van een hond in Ter Idzard. Ik wil u graag deelgenoot 

maken van hoe ik denk dat het wonen in onze drie dorpen door de ogen van Joris Goedbloed, 

want dat zijn Golden Retrievers, wordt ervaren.’  

Dat je ook meerdere Passies kan hebben, is te lezen in de Passie van Gerold ter Wee.   

Na 2 jaar herdenken in kleine vorm kan de Dodenherdenking aan de Stadburen nabij de 

spoorwegovergang te Nijeholtwolde weer doorgaan met bezoekers. Fijn dat dit kan!  

De bijdrage van het Dorpsarchief besteedt ook aandacht aan deze herdenking. We hopen dat 

de komende maanden de dorpsactiviteiten zich verder ontplooien. Zodat we ook de verslagen 

van de georganiseerde activiteiten in `t Kontakt kunnen  lezen.   

         Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 
 

19.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 uur 

21.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 uur 

23.04.2022 Lentemarkt Mildam/De Geele Bosch  

26.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 uur 

28.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 uur 

29.04.2022 Pannenkoekendag De Striepe  09.30 uur 

25.04 tot  

02.05.2022 
Container oud papier staat bij Dorpshuis en Koopstra  

04.05.2022 Dodenherdenking monument Nijeholtwolde 19.00 uur 

04.05.2022 Redactievergadering ’t Kontakt 20.00 uur 

08.06.2022 Redactievergadering ’t Kontakt 20.00 uur 

24, 25 en 

26 .06.2022 
Dorpsfeesten  

03.07.2022 
Darreltien/openlucht: BlaasVaak  

blaasquintetoptreden namens CITI 
 

   

25 en 

26.11.2022 
Toneeluitvoering Vriendenkring in De Bult 20.00 uur 

 

 

Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
Seizoen 2020/2021: 

Inleverdata kopij    Verschijningsdata     

1 mei 2022     17 mei 2022     

5 juni 2022     28 juni 2022 (afh. van dorpsfeesten evt.  

       andere datum) 

 

 

Plaatselijk Belang Oud Papier 
De oud papier containers staan bij het Dorpshuis en bij Koopstra aan de 

Heerenveenseweg op de volgende data: 

- 25 april tot   2 mei 2022 

-   6 juni  tot 13 juni 2022 

-  11 juli  tot 18 juli 2022 

namens Plaatselijk Belang Eensgezindheid, Koos Wagenaar 
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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 

 

Stichtingsbestuur  
Dorpshuis “De Bult” 

De jaarlijkse actie Vrienden van het Dorpshuis komt er weer aan en u kunt ons dan ook 

binnenkort weer verwachten met de intekenlijst.  

Het bestuur heeft echter behoefte aan een aantal vrijwilligers, om het werk onder elkaar te 

verdelen en de routes kleiner te maken. Als je wilt meehelpen, meld je dan aan bij Janny 

Hoekstra (0561-613257) of bij iemand van het bestuur. 

Begin mei worden tevens de incasso-opdrachten geïnd bij degene die hiervoor getekend 

hebben. Bedankt voor jullie financiële bijdrage.  

Bestuur Dorpshuis De Bult  

    

   Aangeboden 
Wie heeft interesse in weckflessen? 

Ik heb ongeveer 60 stuks in verschillende maten, van een halve tot twee 

liter. 

 

In overleg af te halen bij Alex Bakker, Idzardaweg 65  

Telefoon: 0561-0688263 
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Plaatselijk Belang 

TER IDZARD, OLDE- EN NIJEHOLTWOLDE  

           Email-adres: pb@ter-idzard.nl 

 

Dodenherdenking 4 mei 

Na 2 jaar herdenken in kleine vorm kan nu de Dodenherdenking aan de Stadburen nabij de 

spoorwegovergang te Nijeholtwolde weer doorgaan met bezoekers. 

Iedereen is welkom om 19.00 uur bij het Verzetsmonument. 

Plaatselijk Belang Eensgezindheid 

 

 

 

 

Te Gast 
Monique Zwartjens 

 

Het leven van een hond in de Drie Dorpen  

En dan is het alweer tijd om een stukje voor het Kontakt te schrijven. Waar moet ik het in 

hemelsnaam over hebben? Al snel denk ik aan mijn dagelijkse werkzaamheden in het 

ziekenhuis. Daar heb ik in het verleden al veel vaker over geschreven en zelfs een column 

gevuld met mijn belevenissen. Zal dit nog iemand interesseren? De laatste twee jaren hebben 

in het teken gestaan van corona. Ook beroepsmatig ben ik hier veel mee geconfronteerd en 

heb meerdere malen diensten gedraaid op de corona-afdeling. Ook daar heb ik twee jaar 

geleden samen met Martha Lanting al een stukje over geschreven. Daarbij komt, dat ik corona 

ook zo beu ben. Ben nu nog betrokken en draai één dienst per weekend voor de GGD op een 

vaccinatielocatie, meestal in Heerenveen. Ook daar veel beleefd en ik ben intussen menigeen 

van u daar tegen gekomen. Hopelijk dat dit nog de laatste stuiptrekkingen van corona zijn. 

Momenteel ben ik aardig in de ban van de oorlog in Oekraïne. Hoe is het in hemelsnaam 

mogelijk dat deze oorlog in deze huidige beschaving is uitgebroken? Wat een vreselijke 

ellende. Ik kan de berichtgeving en zeker de beelden die ons bereiken via social media maar 

amper verdragen. Ook uit een gevoel van machteloosheid en de drang iets te willen doen ben 

ik via de GGD beschikbaar voor het medisch loket als Oekraïense vluchtelingen zich melden. 

mailto:pb@ter-idzard.nl
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Intussen 1.5 dienst gedraaid maar nog niet actief inzetbaar geweest. De manier waarop de 

medische dienst zal worden ingezet is intussen anders ingericht.  

Verhalen hierover kan ik alleen maar uit de tweede hand vertellen maar doe de tv maar 

aan…… Zal ik het dan hebben over mijn wandelvakanties in zonnige oorden? Ook nu ik dit 

stukje schrijf ben ik, samen met mijn dochter, op wandelvakantie in Kreta. Het is hier 

geweldig, prachtige weersomstandigheden, mooie stranden, lekker eten, een knus huisje en de 

wandelingen zijn prachtig. Laat ik me hier maar niet aan wagen omdat er al regelmatig 

prachtige reisverslagen in het Kontakt staan. En opeens schiet me dan toch iets te binnen. Laat 

ik nou als fervent Golden Retrieverliefhebber én eigenaar intussen al bijna 20 jaar ervaring 

hebben met het hebben van een hond in Ter Idzard. Ik wil u graag deelgenoot maken van hoe 

ik denk dat het wonen in onze drie dorpen door de ogen van Joris Goedbloed, want dat zijn 

Golden Retrievers, wordt ervaren. Lekker luchtig, niet? 

Ik ben een Golden Retriever, ik ben geen rasechte hoor en ben vooral geselecteerd vanwege 

mijn ‘golden color’. Ik sta bekend om mijn vriendelijkheid. Ik ben een echte gezinshond en 

doe niets of niemand kwaad. Ik ben niet al te slim en voer alleen opdrachten uit als ik 

daarvoor beloond wordt met een snoepje, zo slim ben ik dan ook wel weer. Voor niets gaat 

immers de zon op! Ik heb dan ook alle mogelijke hondendiploma’s dankzij de snoepjes maar 

luister zonder dat nagenoeg nooit. Ik draag de naam Max. Lekker origineel. Bijna net zo 

origineel als de namen van mijn broers en zus overigens (Bram, Koen en Emma). Lang over 

nagedacht zeker? Ik woon in een gezin dat nooit hetzelfde lijkt. Het baasje en bazinnetje zijn 

wel de continue factoren maar die zijn ook veel weg vanwege hun werk, nevenactiviteiten en 

hobby’s. De kinderen van mijn baasjes lopen in en uit, zijn er dan weer wel en dan weer niet. 

Soms is er ook aanhang maar ook die komen en gaan. Ik kan er geen touw aan vast knopen. 

Er is er wel één bij die idolaat van mij is en maar niet ophoudt foto’s van mij te maken, ik ben 

dan ook erg fotogeniek. Wat ik dan wel gek vindt is dat zij opeens in andere talen tegen mij 

praat… Ik kan alleen Nederlands en Blafs. 

Wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat ik gevoerd wordt. Diegene die dat doet is mijn 

allergrootste vriend, mijn liefde gaat door mijn maag. Ik zit dan ook al een halfuur van te 

voren te kwijlen bij de bak. Omdat ik vind dat ik te weinig voer krijg, probeer ik al het eetbare 

uit de berm op te vreten: bijvoorbeeld onlangs nog drie saucijzenbroodjes die aan de Kerkweg 

lagen, ik slik patatbakjes leeg en lust ook graag vers geproduceerde paarden- of koeienmest. 

Mijn baasjes balen hier enorm van en proberen mij vóór te zijn, wat gelukkig meestal niet 

lukt. Ze hebben geprobeerd mij dit af te leren door zout in mijn bek te strooien als ik weer aan 

het snaaien was maar ik ben hardleers.  

Het uitlaten in de Drie Dorpen valt niet mee. ’s Ochtends word ik meestal tegen 7 uur door 

het bazinnetje uitgelaten. Zij wandelt dan met mij een stukje langs de Slingerweg al happend 

uit haar schaaltje kwark, genietend van de zonsopkomst. Ik heb de opdracht te poepen en te 

plassen en doe dit dan ook rap. Ik weet dat ze de deur uit moet en kom haar graag tegemoet, 

zo lief ben ik. Uiteraard moet ik wel eerst gevoerd zijn, anders krijgt ze mij de dam niet af. 

Aan de Slingerweg is weinig te beleven. Best saai, de weg slingert niet eens en ik vraag me 

dan ook af waar deze weg zijn naam aan heeft te danken. Door de week zijn het vaak mijn 

broer of zus die me uitlaten. Mijn broer wil nooit ver want die is altijd druk op de computer, 

mijn zus daarentegen maakt hele wandelingen. Helaas nooit met de auto want die hebben de 

bazen dan mee… Ook vind ik het jammer dat ze er niet zo vaak meer is. Ik heb gehoord dat ze 

tegenwoordig in het Zuiden van het land woont. Als de baas tijd heeft of in de weekenden 

word ik geacht een grotere ronde te maken. Het streven is wel dit dagelijks te doen. Het 
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bazinnetje is vooral van de lange wandeltochten en rijdt met mij naar de meest mooie 

gebieden zoals de Rottige Meenthe, de zandafgraving aan de Stelweg, het IJsbaanbos, rondje 

Wolvega door de nieuwe aanleg, rondje Hoeve-dorp, langs de Linde of Tjonger etc.  

Op het moment dat zij haar wandelschoenen aantrekt ga ik bij de auto staan want daar wil ik 

dan in. Ik ben dan ook heftig teleurgesteld als het toch weer wandelen wordt zonder dat we in 

de auto moeten. Ik laat me dan alleen maar meetrekken aan de riem anders vertik ik het. Ze 

loopt dan met mij een rondje Ter Idzard, rondje Weerdijk, rondje voetbalvelden of rondje 

Ruskemadenweg. Door de loop de jaren heen ken ik het wel zo’n beetje.  

Het is erg jammer dat ik als hond steeds meer beperkingen opgelegd krijg. Waar ik voorheen 

lekker los mocht lopen moet ik nu steeds vaker aan de riem tot groot verdriet van het baasje. 

Ik ruk en trek namelijk altijd en dat loopt niet lekker. Het is een wonder dat ik nog geen 

schouder uit de kom heb getrokken en het alleen gebleven is bij een gebroken pink, die nooit 

meer recht zal komen te staan. Ik ben erg sterk en ben in staat om mijn bazinnetje van de fiets 

te trekken.  

Tijdens het uitlaten is het altijd leuk soortgenoten tegen te komen. Ik mag namelijk heel graag 

spelen. Helaas is het niet altijd zo dat de tegenpartij ook met mij wil spelen en dat is me al een 

paar keer duur komen te staan. Deze confrontaties vergeet ik nooit weer en wil dan liever 

bepaalde adressen niet passeren. Als het dan toch moet, zet ik het op een sprint en moet het 

baasje uiteraard meesprinten. Over het algemeen hebben de honden, die in onze dorpen 

wonen een echte taak en zijn ze er niet alleen om mensen gezelschap te houden of om met mij 

te spelen. Deze honden verdedigen hun erf en dat merk ik! Ik verdedig mijn erf nooit. 

Iedereen die aanklopt is welkom en zal van mij nooit een grauw of snauw krijgen. Ik zou niet 

eens weten hoe dat moet. Met het baasje ga ik ook vaak fietsen richting Brugslootweg. Ik ben 

een beetje lui van aard en het tempo is dan ook niet heel hoog. Heb wel gehoord dat mijn 

voorganger een goede renner was maar die had dan ook een aangeboren atletisch figuur. 

Mogelijk dat de stamboom daar iets mee te maken heeft gehad, ik ben maar een bastaard! Ik 

ben ook wat molliger aangelegd en dan is het lastig hard te rennen. Toen ik nog een puber 

was, heb ik wel eens een keer de benen uit mijn lijf gerend nadat ik geschrokken was van een 

luchtballon. In paniek ben ik van huis weggerend tot aan de familie Piek aan de 

Ruskemadenweg. Ik had de kussentjes van mijn voeten allemaal kapot gerend, wat mij heel 

veel lieve aandacht van mijn huisgenoten heeft opgeleverd én lekkere snoepjes! Ook dit 

vergeet ik nooit weer en als er luchtballonnen richting ons huis 

komen, ga ik naar binnen.  

Ik mag bijna altijd mee op vakantie en mag dan gedurende de reis 

de gehele achterbak bezetten. Ik vind de bergen erg leuk maar de 

loslopende kudde bergkoeien met hun bellen doodeng. Ik ben ook 

op de boot naar Noorwegen geweest en heb gedurende 16 uren reis 

geen enkel plasje of poepje gedaan. Ik denk dat dit ook de angst is 

geweest. Ik ben dan ook volgens mijn baasjes een echte held op 

sokken.  

Daarnaast heb ik een hekel aan alles wat met persoonlijke 

verzorging heeft te maken. Tanden poetsen gaat nog omdat de 

tandpasta een leversmaak heeft en jullie weten intussen dat mijn liefde door de bek gaat. 

Borstelen vind ik een hel. Dat getrek en gescheur, verschrikkelijk! Twee personen moeten mij 

in gedrang houden en dan lukt het borstels vol haar uit mij te krijgen. Ook het schoonmaken 
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van mijn pootjes na een modderband laat ik niet toe. Ik kan heerlijk verharen zodat er 

dagelijks stof gezogen moet worden. O, daar ben ik ook bang voor. De stofzuiger mijd ik.  

Wat ik wel heel fijn vind is, dat ik geknuffeld word waarbij twee paar handen over mijn buik 

kriebelen. Daarna val ik heerlijk in slaap en droom ik de wildste avonturen. Ja, in mijn 

dromen ben ik wel stoer. Dromen doe ik daarom ook het overgrote deel van de dag. Hier wil 

ik het maar bij laten. Het leven voor een hond in de Drie Dorpen is wel aardig maar de directe 

omgeving is kaal en ik trek er toch liever wat verder op uit! Nu ga ik weer verder dromen over 

hoe ik de bergkoeien te grazen neem… 

  

 

 

Het Dorpsarchief  
 

Herdenking 4 mei en/of 12 oktober 

 

Natuurlijk zult u in eerste instantie zeggen: op 4 mei a.s. gaan we de oorlogsslachtoffers 

gedenken. In onze drie dorpen doen we dat sinds mei 1981 al vele jaren in Nijeholtwolde vlak 

bij de spoorwegovergang in Stadburen. Een eenvoudige steen op een sokkel, ontworpen door 

Dienst Gemeentewerken en Steenhouwerij Eijgelaar uit Wolvega. De onthulling vond plaats 

op 4 mei 1981. Op de steen twee kruizen en een Jodenster ter nagedachtenis van drie 

plaatselijk terechtgestelde slachtoffers. In de steen is de datum 12 oktober 1944 gebeiteld, dit 

is de datum waarop een lokaal en persoonlijk drama op deze plek plaatsvond. 

 

Enkele leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), ondergrondse verzetsstrijders, hadden 

op eigen initiatief nabij de spoorwegovergang van Nijeholtwolde sabotage gepleegd aan de 

spoorrails. Opzet was het transport van de Duitsers te saboteren en het treinverkeer van en 

naar Leeuwarden te ontregelen. Dit moest in de nacht van 11 op 12 oktober 1944 uitgevoerd 

worden. Die nacht hebben er echter geen treintransporten plaatsgevonden. In de vroege 

mistige ochtend is de sabotage ontdekt door een groep mensen (Railwacht), die 

verantwoordelijk waren voor de veiligheid van het spoorwegennet. Voordat er een trein was 

gepasseerd ontdekten zij dat er een aantal bevestigingsschroeven losgedraaid waren ter hoogte 

van de spoorwegovergang. De sabotageactie was door een onbekend groepje mensen 

uitgevoerd en de BS hebben dan ook zeer betreurd dat het effect bij slagen niet groot zou zijn 

geweest. Ze wisten dat er stevige represailles door de Duitsers zouden worden uitgevoerd op 

de plaatselijke bevolking. 
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Ondanks dat de sabotage was mislukt, hebben de Duitsers wel represailles uitgevoerd. Niet op 

de plaatselijke bevolking maar wel op drie mensen, die opgesloten zaten in de strafgevangenis 

van Leeuwarden. Fuchs, hoofd van de SS te Wolvega gevestigd in een gemeentelijk gebouw, 

waar nu de supermarkt van Jumbo is, kreeg opdracht drie willekeurige gevangenen naar 

Nijeholtwolde te halen en ze daar vlakbij de overweg ter plekke neer te schieten. 

 

De ongelukkigen waren : 

1 Nicolaas Veltman, oud 32 jaar, koopman en geboren in Wolvega, wonende in Irnsum 

2 Roelof Algra, oud 56 jaar, veehouder en wonende in Rinsumageest 

3 Marcel Leiser, oud 21 jaar, zonder beroep (student) en geboren en wonende in Gouda 

 

De drie willekeurig gekozen slachtoffers werden in twee auto’s naar de plek vervoerd. Daar ze 

van het hoofd van de gevangenis de opdracht kregen zich aan te kleden en mee te komen, 

heeft Veltman nog gauw afscheid van zijn celgenoten genomen, daar hij dacht “vrij te 

komen”. Hij had nog beloofd de familie van zijn celgenoten “bericht te doen”. 

Rond 10 uur kwamen zij in Nijeholtwolde aan, het vuurpeloton van 6 soldaten kwam iets later 

maar moest wachten daar Fucks nog niet aanwezig was. Eén van de soldaten ging daarop per 

fiets terug naar Wolvega om zijn baas op te halen. Om half elf verscheen eindelijk  Fucks met 

zijn onafscheidelijke hond. 

 

Zie situatie schets/foto: 

Het vuurpeloton (positie 3) staat met zes man klaar onder leiding van SS-er Untersturmführer 

Voght. Ooggetuigen (o.a. Martha Kingma) kunnen niet precies aangeven hoe de voorgeleiding 

heeft plaatsgevonden, daar ze verscholen in hun huizen niet het volledige zicht hadden. Of de 

gevangenen aan elkaar gebonden waren (positie 2) of dat ze één voor één uit de auto’s zijn 

gehaald is niet duidelijk. Wat wel zeker is: Veltman is als eerste gefusilleerd (positie 1), hierna 

Algra en vervolgens als laatste Leiser. Het verhaal gaat dat Leiser nog een vluchtpoging heeft 

gedaan, maar ook hierover is geen zekerheid. 
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Na de executie moesten de drie lichamen nog 24 uur blijven liggen, zodat het voor eenieder 

duidelijk was wat sabotage tot gevolg kan hebben. Enige tijd na de executie kwam dokter 

Brons in een auto van Troost & de Boer met chauffeur langs de plek waar de drie lichamen 

nog lagen en ging op onderzoek uit. Omwonenden hebben hem gewaarschuwd dit niet te doen 

i.v.m. gevaar voor eigen leven. Uiteindelijk zijn de lijken pas de volgende dag verwijderd. 

 

Het eerste initiatief tot oprichting van het monument kwam van de heer Yge Damsma mede 

celgenoot van Veltman. Toen Damsma wethouder van Rauwerderhem was, heeft hij contact 

opgenomen met de wethouder van Weststellingwerf de heer Jan Bruinink voor een monument 

als blijvende herinnering aan de drie Nederlanders, die hier werden vermoord. 

Bij de onthulling in 1981 (door burgemeester L.G. Boelens) was ook Plaatselijk Belang 

Eensgezindheid o.l.v. voorzitter Reimer Hogeling aanwezig. Sinds die tijd legt PB elk jaar 

weer een bloemstuk neer voor de gesneuvelden. Een paar jaar na de officiële onthulling 

hebben de schoolkinderen van de OBS De Drie Dorpen uit Oldeholtwolde het monument 

geadopteerd en zijn tot aan de sluiting van de school steeds aanwezig geweest om op 4 mei 

bloemen te leggen bij het monument. Na de sluiting van de school in Oldeholtwolde (2015), 

is deze taak overgenomen door de school OBS De Lamer uit Oldelamer. Maar nog steeds zijn 

er kinderen, die nu in Oldeholtpade op school zitten, aanwezig op 4 mei. 

 

Wie waren de drie slachtoffers: 

 

ROELOF ALGERA: geboren 10-3-1888 te Rinsumageest. Veehouder. In de nacht van 12 op 

13 juni 1944 werd hij samen met T. Talsma, M. Vellema en S. Woudstra door de landwachters 

gearresteerd toen zij naar de Engelse zender luisterden. Algra ligt begraven op de N.H. 

begraafplaats van Rinsumageest.  

 

MARCEL LEISER: geboren 29-8-1923 te Gouda. Tijdens de bezetting zat hij ondergedoken 

bij de familie R.J. Sybrandy aan de Tiltsjedyk te Boksum. Hij leefde onder de schuilnaam 

Jaap van der Loo, totdat hij bij Weidum als gevolg van verraad werd gearresteerd en in de 

strafgevangenis van Leeuwarden terechtkwam. Leiser werd begraven op de Algemene 

begraafplaats in Wolvega. Op 15 november 1983 is hij herbegraven op de joodse 

begraafplaats in Leeuwarden. Zijn ouders, Benjamin Leiser en Eva Dantzig, zijn in 1942 via 

het doorgangskamp Westerbork terechtgekomen in het Poolse vernietigingskamp Auschwitz. 

 

NICOLAAS VELTMAN: geboren 15-11-1911 te Wolvega. Koopman en wonende te Irnsum, 

was eigenaar van de winkel ‘De Kleine Bazar’ te Irnsum. Hij vocht aan de Grebbeberg, werd 

gearresteerd, zat vast in Duitsland, maar schroomde niet om na zijn terugkeer in Irnsum 

verzetswerk te doen. Hij werd opgepakt en ingesloten in Leeuwarden. Na de oorlog is in 

Irnsum een straat naar hem vernoemd (Veltmanhofke). 

 

Ook dit jaar zal de herdenking op 4 mei plaatsvinden onder leiding van Plaatselijk Belang. In 

tegenstelling tot de voorgaande twee jaren zal het weer een normale herdenking worden met 

een vertegenwoordiger van het college van Weststellingwerf, schoolkinderen uit Oldelamer, 

een vertegenwoordiger van het verzet, nabestaanden van de drie slachtoffers en hopelijk weer 

veel mensen uit de omgeving. De plechtigheid vindt plaats nadat de trein kort na 19:00 uur 

langs is gegaan. Waarschijnlijk zal er ook aandacht besteed worden aan de oorlog in 

Oekraïne. De weg wordt tijdens de plechtigheid afgesloten voor het verkeer. 

 

Joop Sanders, namens Dorpsarchief Idzawolde 
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Bronnen:                                                                                                                                                   

Aantekeningen Fam. A Smit Oranjewoud          

Boek “De Regio tijdens de Tweede Wereldoorlog” (WH de Vries)    

www.oorlogsbronnen.nl                       

www.oorlogsgravenstichting.nl                                                                                                                                              

www.spanvis.com/historie-friesland                                                

Googlemaps                     

Dorpsarchief Idzawolde                                                                                                                                                

www.4en5mei.nl 

 

 

 

Archief 

Het Dorpsarchief Idzawolde bezit een schat aan documenten. Op de infopagina van de 

archiefcommissie staat een aantal interessante links. O.a één naar een overzicht van wat er 

allemaal is opgeslagen in het Dorpsarchief. Die infopagina is te vinden via https://www.ter-

idzard.nl/vrije-tijd/verenigingen/dorpsarchief. 

 

Nieuws 

Helaas is er de afgelopen tijd behalve een terugblik op een CITI-concert niet veel te melden 

geweest. 

Terugblik concert Great Lake Music 12-03-2022 7 foto’s  

 

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. 

 

 

https://www.ter-idzard.nl/vrije-tijd/verenigingen/dorpsarchief
https://www.ter-idzard.nl/vrije-tijd/verenigingen/dorpsarchief
mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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 Puzzel 
Beste puzzelvrienden en vriendinnen, 

De lente is goed begonnen, maar april doet wat hij wil en dat hebben we gemerkt.  

Gelukkig is er altijd weer een puzzel om op te lossen.  

  

De oplossing van de Puzzelfilippine was:  

Bezit is een vriendschap tussen de mens en de dingen. 

Wielrennen was de oplossing van de Woordkraker. 

 

De stand is als volgt: 

Riek Hogeling  30   Koosje Hornstra  30 

Jan Punter  30   Sjoukje Jongstra  30 

Anneke v.d. Akker 30   Sientje Hogeling  30 

Alie Dedden  30 Hinke Meijer   30 

Rimmie van der Wal 30 Karolien Hof    

Lisa Jonker  30 

 

Deze maand een Homoniempuzzel. De uitleg staat boven de puzzel. 

Voor de gehele puzzel krijg je 25 punten. Voor de zegswijze nog eens tien punten. 

 

Ook deze keer weer een Woordkraker. 

De oplossing levert 10 punten op. 

 

De oplossing kan ingeleverd worden vóór 1 mei 2022. 

Dit kan bij mij in de brievenbus (Scheeneweg 35) of per mail jellieboersma@gmail.com  

 

Succes en veel puzzelplezier, Jellie 

 

 

 

                    Woordkraker : 6 letters 

 

Luchtinfanterist 
             + 
       lidwoord 

 

 

mailto:jellieboersma@gmail.com
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Karkepraot 
 

Van de predikant…… 

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn we vanuit de kerk druk bezig met de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen. In het Anloopien in Oldeholtpade zitten negen Oekraïense 

vluchtelingen. Vanuit onze Protestantse Gemeente Ter Holten hebben we de opvang opgestart 

en zijn allerlei vrijwilligers uit onze dorpen bezig om de locatie op orde te brengen en op orde 

te houden en daarnaast ook vele vrijwilligers, die de mensen begeleiden met officiële zaken 

maar ook met alledaagse dingetjes zoals eten en kleding. We waren wat dat betreft één van de 

eerste kerken, die hiermee bezig waren en doordat we daarmee ook de media haalden, zijn er 

veel kerken, die ook bezig gaan en bij ons advies inwinnen. Ik vind het prachtig dat dit 

initiatief door velen gedragen wordt en zo zie je een stuk saamhorigheid op onze dorpen, waar 

je warm van wordt. Ik wil daarom eenieder bedanken, die op wat voor manier dan ook heeft 

geholpen. Ik verwacht wel dat deze opvang een langdurig gebeuren zal zijn en natuurlijk 

hopen we dat de mensen weer terug kunnen naar hun eigen land. 

Maar als je de beelden ziet op de televisie, dan vrees je dat dit niet zomaar het geval zal zijn. 

In de opvang zitten ook vier kinderen, waarvan de oudste drie naar de basisschool gaan. We 

hopen dat ze hier in onze omgeving tot rust mogen komen en hun leven weer wat op mogen 

pakken. 

 

Vanuit de kerk zitten we in de voorbereiding van Pasen. Eerst de Stille Week met Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, wat we samen met Oldeberkoop vieren en dan 

de Paaszondag. 

De Stille Week, vooraf aan Pasen, is ook een week van solidariteit met situaties van 

gebrokenheid, waarvoor in de kerk dan ook veel aandacht is door verschillende projecten. In 

die zin hebben we op de Stille Zaterdag in Oldeberkoop een hele speciale dienst (gehad), met 

een bezinningswandeling van hoop, met foto’s van vluchtelingen van overal over de wereld, 

die vervolgens in de kerkdienst een grote rol speelden. Pasen is wat dat betreft het feest van 

opstaan, opstaan tegen onrecht.  

 

Mocht u benieuwd zijn naar de speciale activiteiten die we organiseren, volg dan de 

berichtgeving via Facebook op de site van Ter Holten. Misschien zit er wat voor u bij. U bent 

altijd van harte welkom om geheel vrijblijvend mee te doen aan de activiteiten.  

Eventueel kunt u ook contact met mij opnemen: dsdroogsma@gmail.com 

 

mailto:dsdroogsma@gmail.com
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 Wjerspegelingen 

 

       

Even voorstellen.... 

Op 22 mei 2021 zijn we neergestreken in 

het mooie dorpje Ter Idzard. Voor ons een 

hele stap, want we gingen “over de 

Tjonger” wonen. Nu ben ik opgegroeid in 

het dorp Mildam, daar heb ik van mijn 

negende tot mijn vierentwintigste 

gewoond. Dus hier niet zo ver vandaan. 

Regelmatig ging ik met mijn ouders en 

mijn jongste zusje vissen aan het 

Ruskemadenpad. Voor mijn gevoel was 

dat ver van huis. We genoten van de 

natuur, het vissen en van de meegenomen 

Donald Duckjes. Nu woon ik samen met 

mijn man Harm aan de Idzardaweg 49A. 

Even een kort inkijkje in ons leven. We 

zijn in 1984 getrouwd en hebben tot vorig 

jaar in Nieuwehorne gewoond. Harms 

ouders hadden een mooi melkveebedrijf 

opgebouwd, waarin Harm ook meewerkte. 

We hebben 23 jaar op de boerderij 

gewoond, een mooi rijksmonument, dat we 

verbouwd hadden. We hebben er met veel 

plezier gewoond en gewerkt. We hebben 

vier kinderen, een zoon en drie dochters. 

Ze hebben inmiddels allemaal hun eigen 

gezin. Onze zoon woont in Skoatterwâld 

(Heerenveen), dat is mooi dichtbij. We 

genieten volop van de twee kleinkinderen! 

We beginnen ons al thuis te voelen in het 

dorp. De mensen zijn vriendelijk en maken 

graag een praatje, als ik aan de wandel ben 

met onze hond Bijke. Door corona was het 

lastig om zomaar binnen te stappen bij de 

mensen. Dus voorzichtig contact gemaakt 

met de naaste buren. Samen pannenkoeken 

eten bij het Dorpshuis was voor ons een 

mooie gelegenheid om dorpsbewoners te 

ontmoeten. Inmiddels heb ik mij 

aangesloten bij de leesclub. Even gezellig 

koffie drinken en daarna het gelezen boek 

bespreken en verder uitdiepen. Ik leer weer  

nieuwe mensen kennen en je ontdekt 

verschillende ervaringen en inzichten, met 

betrekking tot het boek. Ook is het een 

sociaal gebeuren: koffiedrinken, delen en 

leren van elkaar! Zo snijdt het mes aan 

twee kanten. Het is hier heerlijk rustig 

wonen. We hebben een prachtig uitzicht, 

zowel aan de zuid- als noordkant van onze 

woning. Ik heb inmiddels prachtige foto’s 

gemaakt van de mooie luchten met de 

verscheidenheid aan licht en kleuren, 

regenbogen en ook woeste wolkenpartijen. 

Zie ik weer een mooie lucht, dan kan ik het 

niet laten, om een mooi plaatje te schieten.  

De tuin is door de vorige bewoners mooi 

aangelegd. Het was vorig jaar een explosie 

van bloeiende bomen, struiken en planten. 

Dat is echt genieten! We zijn echte 

buitenmensen, dus genieten  we van de 

tuin en alles wat daarbij komt kijken. Nu 

het weer voorjaar is, missen we de 

boerderij wel. De bedrijvigheid en het 

meebewegen met de seizoenen. Het 

loonbedrijf rijdt hier regelmatig langs met 

groot materieel, dan gaat ons hart toch 

sneller kloppen…  Als kind dacht ik altijd 

dat alles hetzelfde blijft, maar door de tijd 

heen kom je erachter dat dit niet zo is. 

Niets blijft zoals het is. Dus is het elke keer 

een beetje afscheid nemen… Dit was mijn 

eerste column, een beetje spannend, maar 

ook een mooie uitdaging! Ik wil de 

redactie bedanken voor het in mij gestelde 

vertrouwen. Ik ga in ieder geval mijn best 

doen om er iets moois van te maken! 

 

Anja Klompmaker 

2 Maandelijkse column 
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De passie van………   
  
 

Hoe heet je, hoe oud ben je. Waar en met wie woon je? 

 

Gerold ter Wee, 36 jaar. Geboren in Heerenveen in het ziekenhuis en daarna mijn hele leven 

in Wolvega gewoond. Nu woon ik samen met Karolien Hof en onze kinderen Loeck en 

Aniek.  

 

We wonen inmiddels bijna 9 jaar aan de Scheeneweg waar we van een vrijstaande bungalow 

ons eigen paleis hebben gemaakt. Onze kennissen en vrienden noemen het gekscherend al 

Scheenebeach, omdat we sinds twee jaar ook over een zwemvijver beschikken.  

 

 

2. Wat is je sport/hobby? 

 

Nieuw Noord 

Inmiddels ben ik bijna 20 jaar lid van de fanatieke supportersvereniging Nieuw Noord, die 

zich bezig houdt met allerlei supporterszaken omtrent de wedstrijden van sc Heerenveen. Ik 

heb daar 15 jaar geholpen met de sfeeracties in het stadion en inmiddels zit ik 5-6 jaar in het 

bestuur van de supportersvereniging.  

 

Tonka’s 

Sinds een aantal jaar verzamel ik de ouderwetse stalen speelgoedvoertuigen, van mini- tot 

megaformaat. Oorspronkelijk zijn ze in Amerika gemaakt, en later ook in Canada, Japan, 

Australië/Nieuw-Zeeland en Verenigd Koninkrijk geproduceerd.  

 

3. Hoeveel tijd besteed je aan je sport/hobby? 

 

NN 

Hier besteed ik gemiddeld een uur of 4 per week aan, wedstrijddagen dat Heerenveen speelt 

niet meegerekend. Dan kom ik gauw boven de 12 uur per week, afhankelijk hoeveel ze 

spelen.  

 

Tonka 

Hier besteed ik zeker 4-8 uur per week aan. Voornamelijk de verschillende verkoop-sites in 

Nederland en de wereld checken, of er nog iets te vinden is wat ik niet heb.  

 

 

4. Met wie besteed je die sport/hobby? 

 

NN 

Dit is voornamelijk met een groep vrienden waarbij we nu het bestuur vormen van de 

vereniging en daar omheen een grote groep van bekende,n die we wekelijks gedurende het 

seizoen zien tijdens de wedstrijden.  

 

Tonka 

Voornamelijk is dit iets wat ik alleen doe, al zijn de kinderen heel blij als er een doos komt 

met bubbelfolie en of luchtzakken. Want ja, dat knalt zo lekker.  
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Maar inmiddels heb ik over de hele wereld goede contacten, van Engeland, Amerika tot in 

Australie, om de speciale modellen te vinden, of om collegaverzamelaars aan een Europese 

variant te helpen.  

 

 

5. Wanneer ben je begonnen met deze sport/hobby? 

 

NN 

Ik denk dat ik inmiddels bijna 25 jaar een seizoenkaart van sc Heerenveen heb. Bij Nieuw 

Noord loop ik bijna 18 jaar rond.  

 

Tonka 

Nadat ik af en toe een lamp maakte van een graafmachine ben ik zo’n drie jaar geleden met 

het verzamelen begonnen.  

 

6.Hoe komt het dat je bent begonnen met deze sport/hobby? 

 

NN  

De passie voor het voetbalspelletje, en later wordt dit overgenomen door het steeds fanatieker 

supporteren van sc Heerenveen.Tot zover dat het nu een onderdeel van mijn leven is 

geworden. 

 

Tonka 

Ik maakte weleens van een graafmachine een lamp en toen kwam ik steeds weer andere 

modellen tegen en kon af en toe eens een partij kopen. En zo is het eigenlijk spontaan 

ontstaan.  

 

 

7. Bemoedigen je vrienden en familie je in je sport/hobby? 

 

NN 

Nou, het is wel zo dat de familie onderdeel is van dit stuk van mijn leven. Voorheen iedere 

wedstrijd, tegenwoordig alle thuis- en een aantal uitwedstrijden. Maar daarnaast ook onze 

bestuursoverleggen, die we intern bij Nieuw Noord hebben maar ook met het bestuur van sc  

Heerenveen. Daarnaast vind ik het wel leuk om met de kinderen later naar het voetbal te gaan. 

De oudste is al eens een wedstrijd mee geweest, maar midden in het sfeervak was hem dit 

toch nog net wat te snel. Maar die tijd komt vanzelf als ze het maar leuk vinden.  

 

Tonka 

De kinderen vinden vooral het uitpakken leuk, en de kleinste speelt graag met de poppetjes, 

die erbij zitten.  

 

 

8. Heb je mensen leren kennen door het beoefenen van je sport/hobby? 

 

NN 

Ja, bij Heerenveen heb ik heel veel mensen leren kennen, die er dan ook echt zijn als het 

nodig zou zijn. Ieder heeft zijn eigen leven, maar we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is 

het beste voor de vereniging en zo hoog mogelijk eindigen met onze club sc Heerenveen.  
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Tonka  

Heel veel contacten opgedaan, door corona nog weinig kunnen afspreken, maar dat gaat 

ongetwijfeld veranderen. Zeker ook met de contacten aan de andere kant van de wereld. Ze 

zien de passie die iemand heeft voor zijn hobby en dan helpen ze je overal mee. Dat is echt 

heel mooi, en zo krijg ik ook behoorlijk wat mee van wat er aan de andere kant van de 

oceanen speelt.   

 

 

9. Wat wil je bereiken met je sport/hobby? 

 

NN 

We willen een stabiele vereniging achterlaten voor de generatie na ons, die toekomstbestendig 

vooruit kan in het Abe Lenstra Stadion. Onze focus ligt nu op het vergroten van ons 

ledenaantal, inmiddels bijna 1250. Daarnaast zijn we bezig om te kijken naar de 

mogelijkheden om het sta-vak uit te breiden. Dat zijn echt gave projecten, waar ik energie uit 

haal. Daarnaast blijven we doen wat we deden: Heerenveen aanmoedigen, zowel vocaal 

alsmede visueel met sfeeracties.  

 

Tonka 

Ik heb hier nog niet echt een specifiek doel mee, ik probeer van bepaalde series wel alle 

varianten te krijgen. Maar dat is soms nog wel een hele uitdaging. Voor nu is het vooral de 

kick om vanuit de hele wereld de bijzondere modellen naar Nederland te krijgen. Van 

Amerika, Australië, Japan en ga zo maar door.  
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10. Zou je andere mensen iets willen leren over je sport/hobby? 

 

NN 

Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die wat kan, wat zou kunnen bijdragen aan 

vrijwilligerswerk. Want daar draait een groot deel van onze maatschappij op. Van fluiten op 

het voetbalveld of meehelpen bij het oud papier. Zonder vrijwilligers valt veel stil bij 

verenigingen/scholen.  

 

Tonka 

Mijn les is, dat als je iets leuk vindt om te doen, je het gewoon moet doen. Want we zijn maar 

even van de partij en daar moet je wel wat leuks van maken.  

 

 

11. Zie je jezelf geld verdienen met je sport/hobby? 

 

NN 

Hier ga ik geen geld aan verdienen, dit kost alleen maar geld. Al komt dat misschien ook 

omdat ik niet van de spa blauw ben. Maar zonder dollen, nee dit doe ik omdat ik het leuk vind 

en het een ongelofelijke kick geeft als een actie slaagt, of dat we samen met de club iets voor 

de toekomst van de sportclub kunnen betekenen.  

 

Tonka 

Ik heb niet de planning om hier geld mee te gaan verdienen. Door nu de juiste modellen in 

Europa op te sporen en deze naar met name Amerika te sturen, kan ik de hobby betaalbaar 

houden. Wie weet kan het nog een keer een inloopmuseum worden.  

 

12. Kun je een voorbeeld noemen van iets waar je nu mee bezig bent en in de toekomst verder 

mee aan de slag wil gaan? 

 

NN  

Zoals eerder gemeld zijn we bezig om te kijken of we nog kunnen groeien binnen het stadion. 

Daarnaast willen we de vereniging een stukje professioneler maken.  

 

Tonka 

Momenteel ben ik in gesprek over een Nieuw-Zeelands model, wat zelden te koop komt. Dat 

zou een mooie aanvulling zijn op de collectie die denk ik grofweg al 600 unieke modellen 

behelst.  

 

 

13. Heb je voorbeelden in je sport/hobby waar je naar opkijkt of je inspiratie ophaalt? 

 

NN 

Soms kijk ik wel met wat jaloezie naar hoe het er in Enschede aan toe gaat. Zo’n fanatieke 

aanhang, die er altijd staat. Die mentaliteit is wel iets waar wij naar kijken. Wat we daarvan 

kunnen leren.  

 

Tonka 

In Amerika heb ik kennissen die een boek hebben uitgebracht en over een geweldige collectie 

beschikken.  
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Dat is dan toch wel echt iets waar ik naar kijk. Ik denk dat het voor mij inmiddels onmogelijk 

is, maar volgens de Amerikanen heb ik een uitzonderlijke collectie voor Europese begrippen.  

 

14. Zou je een foto mee willen sturen van jezelf tijdens het beoefenen van je sport/hobby? 

 

Nieuw Noord: de sfeeractie met vuurwerk ter ere van het twintigjarig bestaan van de 

vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tonka’s: een deel van de collectie.  
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Bonifatiuskerk Ter Idzard 

 

 

Stand van zaken 

Zo langzamerhand wordt er weer van alles opgestart en dat geldt ook voor activiteiten in de 

Bonifatiuskerk. Daarover informeren we u hier in ’t Kontakt. 

 

Activiteiten in de kerk 

Concerten 

Op 26 maart jl. zou het laatste concert van CITI plaatsvinden en alle kaarten waren verkocht. 

Helaas, corona sloeg toe en de artiesten waren geveld. Dus moest het concert worden 

afgeblazen, een grote teleurstelling voor de organisatie, de artiesten en natuurlijk het publiek. 

Het concert is nu verplaatst naar 1 oktober a.s. 

Op 21 april is een overleg gepland tussen PC en CITI. Hoe gaan we na de afgelopen 

coronajaren verder, moet er iets worden aangepast, is er plaats voor andere activiteiten naast 

de concerten? 

Het winterseizoen ligt achter ons ligt en het is goed om vooruit te kijken naar hopelijk een tijd 

waarin weer heel veel kan. 

 

Verlichting 

De buitenverlichting is opgeruimd. Nu de zomertijd is ingegaan blijft het langer licht en is het 

‘in het licht zetten’ van de kerk niet meer nodig. 

 

Tsjerkepaad 

Kunstenaarscollectief Artcetera exposeert dit jaar tijdens Tsjerkepaad. 

‘Een creatief collectief van in hetzelfde jaar afgestudeerde kunstenaars, bij elkaar gebleven 

om elkaar te helpen en te inspireren. Uitgegroeid tot een groep vol denkkracht voor 

persoonlijke en gezamenlijke initiatieven’. 

Fijn om naar uit te zien! 

 

Huwelijk 

Ook verheugen we ons dat er weer een huwelijk wordt voltrokken in de kerk. 

Op 26 augustus a.s. zal het plaatsvinden. 

De leden van de commissie Rouw&Trouw zullen alles in goede banen leiden. 

 

Bijeenkomst Vrienden 

Elke nieuwsbrief noemen we de Vrienden, de donateurs die met een financiële bijdrage ons in 

staat stellen om de Bonifatiuskerk te behouden voor de Drie Dorpen. 

Daarom willen we in het najaar een bijeenkomst organiseren om de Vrienden te bedanken 

voor hun steun. Uitnodiging volgt. 
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Samenstelling PC 

Egbert Kanis heeft te kennen gegeven om na 15 jaar te stoppen met de PC. Egbert is van het 

begin af aan betrokken geweest bij de overname van de kerk door de Stichting Alde Fryske 

Tsjerken. Die overname en alles wat erbij kwam kijken ging niet altijd even soepel maar 

dankzij ook de inzet van Egbert is er met ‘Leeuwarden’ een goede verstandhouding en 

kunnen we trots zijn op de kerk in Ter Idzard. 

In mei zullen we tijdens een vergadering afscheid nemen van Egbert. 

 

Donateurs 

En wat zijn we blij met onze donateurs, echte Vrienden van de Bonifatiuskerk, die het mede 

mogelijk maken om met hun financiële bijdrage bovenstaande acties te realiseren.  

Wilt u ons ook steunen? Stuur dan een berichtje naar een van onderstaande PC-leden.  

Wilt u geen donateur worden maar ons wel steunen met een eenmalige bijdrage? Ook dan 

kunt u contact met ons opnemen. 

 

PC Bonifatiuskerk: 

Egbert Kanis  Ter Idzard voorzitter   0561 617278   

Marian Dirksma Wolvega secretaris  0561 615881 

Klaas Schokker Wolvega penningmeester 0561 615292 

Popke Oosterhof Ter Idzard    06 53669570 

Albert van den Berg Wolvega    06 53676012 

Email: kerkje@teridzard.nl 

 

 

 

 

 

Uut de Penne van Frank  

 

NL Doet een hieleboel  -  12 meert 2022 

Wat een meensken, d’r weren wel dattig, allemaole weer hiel gedreven om wat te doen veur et 

Dörpshuus of veur de dörpen. 

Eerst koffie mit keek en niet een plakkien, mar een plakke van wel twie centimeter. Et was 

wel de bekende keek, ja die van Jannie. De veurzitter van et Dörpshuus pakte de mikrefoon 

d’r bi’j om wat te vertellen. Dat kwam deur et gekaekel, de meensken hadden mekaander 

lange tied niet zien, deur die verrekte corona, mar Douwe hadde aenlik ok gien ni’js. 

Iederiene wus wel, wat as d’r daon wodden mos en dat was nog al wat. Dat hi’j niet zo veule 

hoefde te vertellen, het ok te maeken mit de meensken die d’r kommen, meerstal dezelden, 

jammer genoeg dit keer gien ni’je inwoners. Et wark wat gebeuren mos was, zo as hiel vule 

blad van wege de storms, hegen die knipt wodden mossen, een platteau veur de 

pepierkontainer mit plaeten van 1500 kg. per stok. 

mailto:kerkje@teridzard.nl
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Mar je staon d’r versteld van mit wat van ark de meensken ankommen, grote trekkers, krojen, 

ladders, harken, schoffels , mar ok trilmesienes, hogedrok spuiten en ok de timmerploeg was 

weer aktief. 

Alles leup as een trein, now ja, de hogedrokspuite van Bob hadde gien waeter genoeg en wol 

niet. Gien perbleem, Jan Willem gong naor huus om een wat kleinere spuite en dat gong best. 

Ik zag Maaike op blote voeten an et spuiten. Alles is now weer spik en span en dat moet ok, 

want de speultoestellen wodden keurd, goeie zaeke. 

Cory is now ok bestuurslid van de Dörpshuusstichting en dat leut ie ok goed zien, hi’j was an 

et soppen as was et zien daegeliks wark!? 

Een grote groep het et straotwark bi’j et iesklubhokkien weer netties maekt. In dat hokkien 

staot een waeterpompe om de iesbaene onder te pompen. Dat lokt altied wel aorig, mar dan 

moet d’r nog ies kommen en dat wodt een groot perbleem mit de opwaarming van de eerde. 

Misschien moewe in de zoemer een waeterspektaokel orgeniseren. 

En oonze veurzitter van et Dörpshuus was an et laampen schoonmaeken op een rolsteiger, 

andreven deur twie assistentes, hi’j bekeek et wel positief  (bleek laeter). 

Goed twaelf ure was d’r schoft en dan mossen 

je veur de aorighied es kieken wat as d’r in de 

hal ston, grote warkschoenen en klompen 

maot 47 of groter. Je konnen d’r zo mit over 

zee. 

De cateringploeg hadde et ok weer veur 

mekaander: een panne soep mit ballen, veur 

iederiene 6 ballen wodde d’r zegd en dat keer 

dattig is honderdentachtig ballen. Ze weren ok 

nog best an de maote  en zo as ik heurd hebbe, 

had Tiny Nijenhuus die dri’jd,  (Jan wodt 

thuus ok vast wel een bietien verwend, daenk ik) en dan broties, schaolen vol. Ik hadde een 

keze mit brotien, niet een brotien mit keze, nee heur et lag d’r dikke op, ok wel een centimeter 

en mit boerebotter. Je hoefden niet te vraogen uut wat veur nust die smeerploeg kwam, och 

dat zit now ienkeer in onze dörpen. 

Nao et schoft nog een peer ure deurzetten, dan oppakken en volgend jaor weer. Dat duurt wel 

lange en dat hoeft niet heur, d’r kan weer van alles in et Dörpshuus en ok op et veld. Zo bin 

d’r plannen veur weer een dörpsfeest en ok een burendag, of pankoekendag. 

Jouke kwam even een rontien doen, om te kieken wat as d’r zo al gebeurd was. Hi’j hadde op 

et dak an et wark west. Aachter et Dörpshuus stonnen twie kisten en een ni’j hekke.                                             

‘Goh dat zicht d’r mooi uut en over de kisten kuj’ ok wel weer een verhael schrieven.’                                          

‘Ja,’ zee ik, ’ik hebbe een stok schreven, dat kan niet in de dörpskraante, dat gaot over 

poletiek, zo as et fietspad langes de Lende, dat duurt wel hiel arg lange en wodt ok weer veule 

duurder. Meensken die de begroting maeken, stikken een natte vinger in de locht en schrieven 

dan mar wat op daenk ik. Ok de dörpsstraote deur De Blesse, die het een meerjaoreplanning, 
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of de plannen om de winkelstraote in Wolvege an te pakken en zo kan ik nog wel even deur 

gaon. Die meensken uut de poletiek moeten es op onze dörpies kieken, hoe as die de zaeken 

anpakken. Gewoon mit mekaander an et wark, mar wel eerst keek van Jannie vanzelfs. 

Misschien kan et stemmen d’r wat veraandering in brengen, et Dörpshuus is schone en je 

kriegen aj’ dr henne gaon geliek een stemadvies: STEMLOKAAL… 

En die kisten, o ja et lieken wel doodskisten. Ja dat liekt wel zo, mar in iene kommen de 

stokken van de ni’je tenten en in de aandere kan ok van alles, zo kan d’r ok… poet in. 

 Now ja, veur fesies en zo is et Dörpshuus weer hielemaole klaor, kommen meensken!!!! 

 

 

 

 

GEEN TERUGBLIK, WANT GEEN OPTREDEN….. 

 

 

Het laatste officiële concert dat CITI dit seizoen zou aanbieden beloofde een knaller te 

worden met een dik-uitverkocht huis! 

Zestig mensen hadden een kaartje voor The Lasses gereserveerd en meerdere mensen moesten 

daarna nog teleurgesteld worden: we waren volgeboekt! 

We hadden er zin in!  

 

Maar helaas, een paar dagen voor het concert kregen we bericht dat beide zangeressen geveld 

waren door corona. 

 

Waar mogelijk hebben we mensen op de hoogte gesteld. 

Dat is tot onze spijt niet helemaal afdoende gebleken, er was toch nog een enkeling die voor 

een dichte deur kwam. 

Daar bieden we uiteraard excuus voor aan! 

 

Vanaf hier wensen we Margot en Sophie van The Lasses van harte beterschap! 

Op zaterdag 1 oktober 2022 gaan we met elkaar in de herkansing, we houden u op de hoogte. 

 

CITI, Cultuur in Ter Idzard, 

Erika, Katja, Claartje, Marieke 

 

 

Stembureau   
Ik had in de Stellingwerf gelezen dat de gemeente vrijwilligers zocht voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Dat leek mij wel wat, weer eens wat anders. Je kon kiezen tussen 

stembureaulid en -voorzitter, ik koos als eerste voor stembureaulid en tweede keus was 

voorzitter. Schijnbaar waren er te weinig voorzitters want dat was het geworden. Begin 

februari was er een samenkomst van voorzitters om de nieuwe telling te leren. De nieuwe 
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telling ging volgens de Craft-methode. Dat zou beter zijn dan de huidige methode omdat de 

papieren gingen rouleren en niet de tellers. Voordeel voor mij was, dat ik de oude methode 

niet kende dus niets hoefde af te leren. Dat bleek ook wel bij de uitleg, een andere voorzitter 

die het al jaren gewend was vond de nieuwe methode op sommige punten geen verbetering en 

er ontstond een kleine discussie tussen haar en de persoon die uitleg kwam geven. Maar ze 

zou zich wel aan de nieuwe methode gaan houden. Er was genoeg materiaal ter controle om 

het tellen op de juiste manier te doen. Wat ook nieuw was: er kon nu 3 dagen gestemd 

worden, maandag en dinsdag in Noordwolde en Wolvega in twee stembureaus. Elke dag dat 

er gestemd kon worden waren er twee teams: één voorzitter en drie leden. Waar en wanneer ik 

moest voorzitten wist ik nog niet, ik had natuurlijk als voorkeur Ter Idzard opgegeven maar 

later bleek dat dat niet gelukt was, waarschijnlijk zijn daar al jaren de vaste mensen voor. Ik 

mocht op de maandag naar het gemeentehuis van 14:00 uur tot 21:00 uur. Uiteraard was ik 

daar ruim op tijd om even kennis te maken met het andere team en de voorzitter en te horen 

wat er verder moest gebeuren. Uitleg was duidelijk en als er vragen waren, kon dat gevraagd 

worden aan de dame van de gemeente, die de leiding had. Het was tot 14:00 uur niet heel druk 

geweest, een stuk of 120 stemmers. Na overleg met de voorzitter die er zat, had ik nog een 

vraag over het afsluiten en die kon zij ook niet duidelijk beantwoorden dus hebben we de 

gemeente gebeld en er kwam iemand uitleggen hoe het moest gebeuren. Daarna kwamen de 

andere leden binnen en kon de rest van de ochtendploeg vertrekken. Als voorzitter nam ik de 

stempassen in en controleerde de legitimatie, naast mij werd de lijst met ongeldige passen 

gecontroleerd, daarnaast werd de stempas genummerd en gebundeld. En als laatste van de rij 

kreeg de stemmer de kieslijst en een potlood. De controle van de stempas en legitimatie moest 

goed gebeuren en dat bleek ook wel omdat er toch wel eens dingen niet klopte. Zo gebeurde 

het dat een stemmer een machtiging had maar dat de handtekening van de gemachtigde op de 

verkeerde plek stond, en een andere keer had een gemachtigde een stempas en legitimatie van 

iemand anders maar de handtekening klopte helemaal niet, dan pleeg je overleg met je 

medeleden en de conclusie kon allen maar zijn dat deze stempas niet geldig was. 

Omdat op de maan- en dinsdag de telling anders 

gaat dan woensdag moesten we op woensdag om 

19:00 uur in het gemeentehuis zijn om te tellen. 

Iedereen van ons team was aanwezig en we zaten 

met 8 personen in een kamer te wachten op onze 

stembus. Niet veel later kregen we de bus maar de 

sleutel bleek er nog niet te zijn dus wachten. We 

hadden dus tijd om op het bord alle formulieren te 

hangen met de instructies om te sorteren en te tellen. Dit is een mooie leidraad die je precies 

kunt volgen zodat er niets verkeerd kan gaan als je oplet. Toen de sleutel er was, kon de bus 

geopend worden. De stemformulieren werden uitgevouwen en gesorteerd op even en oneven. 

Daarna moesten de formulieren gesorteerd worden op lijstnummer. Elk formulier moest door 

minimaal twee leden gezien worden en dan krijg je het vier-ogen-principe. Alles wordt dubbel 

gecontroleerd. Dat wil niet zeggen dat dat altijd goed gaat want er bleek later toch wel een 

formulier op de verkeerde stapel te liggen maar dat kwam dus toch nog goed. Dan moet er 

natuurlijk geteld worden hoeveel stemmen elke kandidaat gekregen heeft en dan zijn we bijna 

aan het eind gekomen. Maar niet voordat je diverse formulieren ingevuld en ondertekend hebt 
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met meerdere leden van die dag. Met tellen waren we vrij snel klaar want het waren maar 309 

stemmen. Rond 21:00 uur waren we klaar maar mochten niet verder omdat de uitslag niet 

voor 21:30 uur de kamer uit mocht. Toen het tijd was ging ik met de voorzitter van de 

ochtend naar beneden naar een ambtenaar van de gemeente om de lijsten af te geven, dat was 

voor hem ook de eerste keer maar gelukkig had hij een voorbeeld hoe het moest. Ik denk dat 

we daar 5 minuten hebben gezeten en toen waren we klaar met het hele gebeuren en konden 

we naar huis. Al met al een leuke en leerzame ervaring en wie weet mag ik de volgende 

verkiezing weer meedoen. 

 

Jan Porton 

 

 

TV In et Hoolt 
 

Voorjaarscompetitie 

Op het moment van schrijven, is de voorjaarscompetitie bijna van start gegaan. Op 1 april 

(geen grapje) beginnen de beide GD-vrijdagavondteams. Tot begin juni strijden zij, samen 

met de vier andere teams van onze vereniging voor de misschien wel de eerste plaats in hun 

poule.  

Natuurlijk is het competitieve deel belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het sociale 

aspect van de competitie. Je ontmoet andere, qua sport gelijkgestemde, mensen. Voor 

teamsporters als voetbal en korfbal zal het meest verbazingwekkende van de tenniscompetitie 

nog wel zijn, dat je samen met je tegenstander gaat ‘nazitten’. Onder het genot van een 

drankje en een hapje worden de wedstrijden, maar ook het weer, politiek, oorlog, corona en 

wat er verder dan ook maar speelt in de wereld, besproken. De eerste keer dat ik dit 

meemaakte, heb ik me daar nogal over verbaasd, maar zie het nu als een verrijking van de 

sport. 

Toss-middagen en -avonden 

Helaas ligt de toss, toch ook een heel sociaal én sportief gebeuren, tijdens de 

voorjaarscompetitie vrijwel stil. Op de dinsdagmiddag en woensdagavond hebben we 

namelijk competitieteams, die de banen nodig hebben. Wel is baan 3 beschikbaar voor vrij 

tennissen en de dinsdagmiddag-toss-dames gaan dan vaak toch nog wel even een balletje 

slaan. De woensdagavond-toss begint weer in juni. 

Zomerchallenge 

De Zomerchallenge is een heel leuke manier om kennis te maken met tennis en niet alleen 

voor jonge mensen. Tennis is een sport waarmee je op iedere leeftijd nog kunt beginnen, dus 
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35-, 45- en zelfs 55-plussers, meld je aan! Wat is er nu leuker dan lekker buiten een uurtje of 

wat te bewegen en mensen te ontmoeten? 

De Zomerchallenge bestaat uit: 

• 4 tennislessen in juni (op de maandagavond) 

• vrij tennissen van juni t/m september (met mogelijkheid het lidmaatschap kosteloos tot 

eind december te verlengen) 

• meedoen aan clubactiviteiten als de toss 

• Zomerchallenge-Eindtoernooi 

en dat alles voor maar € 50,- 

Het Eindtoernooi is de challenge: ben jij er in september klaar voor 

om je te meten met andere Zomerchallengers en beginnende lessers? 

Wat je zelf moet hebben zijn sportschoenen (zonder noppen) en een 

tennisracket. Racket kan voor de lessen evt. geleend worden bij de 

tennisleraar. 

Aanmelden kan tot 15 mei via ledenadministratie@tvinethoolt.nl  

Wil je eerst meer info? Neem dan contact op via 0561 689018 of kijk op de website onder de 

menuoptie ‘activiteiten’ vind je meer informatie over de Zomerchallenge. 

Met sportieve groet, 

Francien Spannenburg 

 

 

 

Advendo kaarten  

 

 

Op de vierde en laatste kaartavond van dit seizoen hadden we record-aantal deelnemers. Er 

waren 18 personen aanwezig.  Normaal gesproken hadden we een winnaar, maar met 

algemene stemmen hebben we het als oefenavonden beschouwd en gaan we er volgend 

seizoen weer met frisse moed tegenaan, en gaan we met een schone lei van start. 

De uitslag was: 

1. Luutzen v.d. Wey   + 151 

2. Riek Hogeling   + 140 

3. Hilbrand Diever   +  66 
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4. Gerrit Hoekstra   +  31  

5. Tjitske Diever    +  17 

6. Jan Smale    +  12 

7. Bertha Bos    +  10 

8. Koos Meyners   +   7 

9. Tom Vogelzang        0 

10.  Sientje Hogeling   -    7 

11.  Jannie de Jong   -  14 

12.  Jan Mulder    -  18 

13.  Doeke Punter    -  34 

14.  Popke Boezerooy   -  50 

15.  Lenie Vogelzang   -  51 

16.  Janny Hoekstra   -  67 

17.  Klaske Majoor   -  96 

18.  Paul Schokker   - 109 

De volgende kaartavond is op vrijdag 30 september om 20.00 uur. 

Sientje Hogeling 

 

Loslaten 
 

‘De kat van mijn buurvrouw is dood.’  

‘O jee. Was ze er erg aan gehecht?’ 

‘Ze is er kapot van. Twaalf jaar had ze ‘m.’ 

‘Ja, da’s wel een tijd, ja.’ 

‘Ze had ‘m uit het asiel gehaald, toen haar 

relatie van de een op de andere dag was 

weggegaan. Hij vond dat ze nogal claimerig 

deed of zo. Ze dacht: ‘Als ik nu een kat 

neem, kan ik oefenen in loslaten.’’ 

‘Oefenen in loslaten? Hoe bedoel je? 

‘Nou, ergens voor zorgen zonder dat je je 

eraan hecht.’ 

‘Oh. En is dat gelukt, dat niet hechten? 

‘Nee, ze huilt zich nu al dagen de ogen uit d’r hoofd. Ze heeft een dag niet kunnen werken!’ 

‘Dus ze heeft twaalf jaar gezorgd voor iets waar ze zich niet aan wilde hechten en dat is niet 

gelukt?’ 

‘Ja, dat is niet gelukt.’ 

‘Hm….nou….. Ik vind het eerlijk gezegd behoorlijk overdreven als mensen zo moeten janken 

om een dier. ’t Is toch geen mens?!’ 
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‘Ja, ik sta er ook altijd zo van te kijken. Naar hun ouders kijken ze niet om, maar voor zo’n 

kat lopen ze zich de benen uit het lijf. Koffie?’ 

‘Hè ja, doe nog maar een bakkie. Moet jij die plant trouwens niet eens water geven?’ 

‘Welke?’ 

‘Die. Die staat te verdrogen hoor.’ 

‘Nee, dat hoort bij dit soort. Daar heb ik me jaren helemaal in verdiept. Het is een zeer 

zeldzaam geval.’ 

‘Is dat zo?’ 

‘Ja joh, ik heb me er een zorg aan: het geven van speciale voeding, het vermijden van 

temperatuurschommelingen. En iedere ochtend en avond een plantenspuit-douche, dat kan ik 

echt niet overslaan, anders redt ‘ie het niet.’ 

‘Jee, dat klinkt wel serieus, zeg.’ 

‘Dat is het ook. Ik heb ‘m als slap stekkie gekregen van een kennis en er alles aan gedaan om 

‘m weer tot leven te wekken. Ik heb er boeken over gelezen, en een workshop gedaan. Ja, en 

dan ga je door hè, ik heb er in het begin zelfs vakanties voor afgezegd.’ 

‘Hè?! Dat meen je?!’ 

‘Ja, het is gek, maar hoe meer je zorgt voor iets, hoe meer je ervoor over hebt. Je raakt gek 

genoeg toch gehecht aan zo’n dier.’ 

…….. 

‘Wat zeg je nou? Dier?!’  

‘Zei ik dat, nee joh!’ 

‘Jawel, dat zei je: gehecht aan zo’n dier.’ 

…….. 

‘Stik!…….. Ik ga straks toch nog maar even bij de 

buurvrouw langs.’ 

‘Ja. Zal ik even met je meegaan?’ 

Deze column schreef ik 2012 voor een schrijfcursus 

die ik deed. Afgelopen weekend bracht een berichtje 

op een nieuwssite, ‘Ruim 1.000 euro uitgeven aan 

een plant? Deze liefhebbers snappen het wel.’, dit 

stukje weer in mijn herinnering. Je kunt het zelf zo 

gek niet bedenken of het leven verzint het wel voor je….. 

 

Marieke van Ameijde april 2022 

 

 

 

 

Nieuws van De Striepe 

 

Wat is het toch mooi dat er weer van alles mogelijk is! Deze 

periode zijn er weer veel (sport)activiteiten. Zo hebben de 

leerlingen van groep 7-8 aan een mini-schaaktoernooi meegedaan bij ons op school. Samen 
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met leerlingen van het Holtpad en de Tjongerling werden er wedstrijden gedaan en aan het 

einde van de avond heeft het team van De Striepe gewonnen.  

Het voetbaltoernooi is een weekje verplaatst en daarvoor wordt een voetbalclinic gegeven op 

het veld bij SCO. Dit jaar zijn er ook een aantal leerlingen van het Holtpad, die bij ons team 

aansluiten zodat ze ook mee kunnen doen.  

Daarna komt er een korfbaltoernooi en ook de Avondvierdaagse is weer gepland.  

 

Ook gaan de kinderen op avontuur langs de waterkant. Daar staan Natuurgidsen klaar met 

schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om je alles te leren over het leven in de sloot. Zoek de 

grote spinnende watertor, ontdek wie er in de zomer op het water kan schaatsen en probeer de 

snelste zwemmers van de sloot te vangen. 

Met de Slootjesdagen wil IVN het waterbewustzijn van kinderen vergroten. Slootjes zijn 

belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in Nederland. Doordat de kinderen 

zelf op zoek gaan, ontdekken ze op een laagdrempelige manier het leven in de sloot.  

 

 
 

Groep 7-8 gaat op kamp naar Ameland, de andere groepen hebben hun schoolreisje in 

september gehad. Maar eerst zijn er nog de Koningsspelen, de sportdag die we ook met het 

Holtpad en buursport organiseren.  

Al met al weer een mooi programma dat voor variatie zorgt en ook andere talenten doet 

ontpoppen en waar andere kwaliteiten worden ontwikkeld bij de leerlingen.  

 

Tot slot de Zomerfair. Zoals u heeft 

kunnen lezen is dit op vrijdag 3 juni 

tussen 16.00-19.00 uur. Noteer maar 

alvast in de agenda! Er is van alles te 

doen voor jong en oud. 

 

 


