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 ‘t KONTAKT 
 Maart 2022, 36e jaargang nr. 7 

Redactieadres:  

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

 

 Inleverdatum volgend nummer 3 april 2022 

 Verschijningsdatum 19 april 2022 

                    Deze maand 

 

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, 

guldenmaand, windmaand, dorremaand) is de 

derde maand van het jaar in de gregoriaanse 

kalender en heeft 31 dagen. De maand is 

vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de 

oorlog. Op het noordelijk halfrond is maart de 

eerste maand van de meteorologische lente. Ook 

het begin van de astronomische lente valt in 

maart, namelijk rond de 21e.  

Met gemiddeld over het land 85 tot 88 uren zon zijn de eerste tien dagen van 

maart extreem zonnig. Het oude record uit 1976 wordt vandaag (10 maart) al 

verbroken en het lijkt ook de komende week nog aan te houden. Het ziet er 

naar uit dat het een goede zaaimaand wordt voor de moestuinen.  

Wat is er te lezen deze maand? Gastschrijver Irma Wiegersma vertelt: het 

leven gaat door en wij moeten verder zonder Elsco. Na zo’n heftige 

gebeurtenis sta je toch anders in het leven. Je maakt je minder druk om 

bepaalde zaken en je doet vooral dingen waar je blij van wordt. Als we iets 

willen: niet uitstellen, want je weet dat het zomaar afgelopen kan zijn. 

In de Passie van … deze maand Thijs en Ria van Veen over hun ambitie om 

“hobby” boer te worden met een kudde alpaca`s.    

Aankondigingen van dorpsactiviteiten;  paaseieren zoeken, lentemarkt bij de 

Gele Bosch, een schaatsmiddag in Leeuwarden.  

Een goed gevuld Kontakt. Veel leesplezier! 

 

 

     Sjoukje Kuipers 

   

 

 

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  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_(godheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologische_lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomische_lente


 

- 2 - 

 

 

Agenda De Drie Dorpen 

25.03.2022 Advendokaarten/tachtigen 20.00 u 

26.03.2022 CITI The Lasses 20.00 u 

27.03.2022 Schaatsmiddag IJsclub De Twee Dorpen 13.30 u 

05.04.2022 
Jaarvergadering IJsclub De Twee Dorpen 

info elders in dit nummer 
20.00 u 

06.04.2022 Redactievergadering Kontakt 20.00 u 

16.04.2022 Paaseieren zoeken De Bult, vanuit de Feestcommissie 13.30 u 

17.04.2022 Paaseieren zoeken De Geele Bosch 09.30 u 

19.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 u 

21.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 u 

23.04.2022 Lentemarkt Mildam/De Geele Bosch 20.00 u 

26.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 u 

28.04.2022 Herhalingscursus AED 19.00 u 

25.04 tot 

02.05 
Container oud papier staat bij het Dorpshuis en Koopstra  

24.06, 

25.06 en 

26.06 

Dorpsfeesten  

25.11 en 

26.11 2022 
Toneeluitvoering De Vriendenkring in De Bult 20.00 u 

 

Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
Seizoen 2021/2022: 

Inleverdata kopij    Verschijningsdata     

3 april 2022     19 april 2022 

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 

 

 

  

Oproep voor de dorpsfeesten!  

Wie vindt het leuk om ons te helpen met het organiseren van de dorpsfeesten? 

Wij zijn met spoed op zoek naar mensen met creatieve ideeën, die ons ook willen helpen met de 

uitvoering ervan. Je kunt hiervoor een appje sturen naar Marjo Bos tel: 06-83025348 of Mirella 

Hiemstra tel: 06-22028547. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. 

 

De Feestcommissie 

 

 

 

UITNODIGING SCHAATSMIDDAG VOOR ALLE LEDEN  

27 maart 

  

De winter van 2021/2022 loopt op zijn eind en mocht eigenlijk geen winter 

heten. Om toch een beetje het wintergevoel te krijgen (en omdat het weer kan) organiseert  IJsclub 

De Twee Dorpen zondagmiddag 27 maart een schaatsmiddag in de Elfstedenhal te Leeuwarden 

voor ALLE LEDEN!!!! 

Vertrek 13.00 uur vanaf Dorpshuis De Bult. Na afloop is er koek en zopie. We verwachten ongeveer 

16.30 uur terug te zijn. 
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Opgeven kan tot en met 25 maart via: ijsclub2dorpen@ter-idzard.nl 

Bij opgave graag naam, leeftijd en telefoonnummer aangeven en (bij volwassenen) of je eventueel 

kunt rijden. 

 

Nog geen lid? Geen probleem. Geef je op door een mail naar 

bovenstaand mailadres te sturen met je naam en adres. Je krijgt 

vervolgens een aanmeldformulier met het verzoek dit in te vullen en 

retour te sturen. 

Volg ons ook op Facebook en Twitter: ijsclub2dorpen 

We zien jullie graag op 27 maart. 

 

Groeten, het bestuur IJsclub De Twee Dorpen 

 

 

ZATERDAGAVOND 26 MAART 2022 

THE LASSES 

Ierse, Schotse, Amerikaanse folk 

Sophie Janna en Margot Merah toeren de hele wereld over met folkballades uit de Schotse, Ierse 

en Amerikaanse folktradities. Hun sterke harmonieën, ongedwongen stemgeluid en interessante 

repertoire maakt ze tot een veelgevraagd duo in de internationale folkscene. En met hun 

charmante podiumpresentatie en grappige verhalen weten The Lasses elk publiek voor zich te 

winnen. 

 

In oktober 2018 stonden ze bij ons voor een dik 

uitverkochte zaal! We zijn heel blij dat ze opnieuw bij 

ons het podium komen bezetten! 

Datum: zaterdag 26 maart 2022 

Waar: Bonifatiuskerk - Idzardaweg 61, Ter Idzard  

Aanvang: 20.00 uur, welkom vanaf 19.15 uur  

Kaartjes: € 10,00 inclusief koffie/thee bij 

binnenkomst 

 

Vooralsnog alleen toegang met reservering via cultuur@ter-idzard.nl 

 

mailto:ijsclub2dorpen@ter-idzard.nl
mailto:cultuur@ter-idzard.nl
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Op zaterdag 16 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,- per kind (graag gepast meenemen). 

We starten om 13:30 uur. Neem ook even een tasje mee. 

Dus kom langs en neem ook je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes 

mee!!  

Omdat wij op dit moment geen zicht hebben op het aantal kinderen wat er 

in het dorp woont, zouden we het fijn vinden wanneer jullie je even via 

een appje (06-28393447) of mail (teridzardfeesten@hotmail.com) 
opgeven.  

De Feestcommissie 

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

 

UITNODIGING PAASEIEREN ZOEKEN GEELE BOSCH 

 

Op Eerste Paasdag, 17 april,  kunnen kinderen bij De Geele Bosch 

paaseieren  komen zoeken. Ook wordt er door Farmcamps een 

gouden paashaas verstopt en diegene die die paashaas vindt, dingt 

mee naar een vakantie in een van onze Farmcamps tenten in 

Nederland ( 20 locaties ). 

We starten met een inloop vanaf half 10, dan wordt er een paasverhaal voorgelezen. Aansluitend 

gaan we eieren zoeken en daarna met elkaar de eieren beschilderen. Er is wat drinken en lekkere 

eitjes en de kosten zijn € 4.50 per kind. 

  

En op 23 april is er een lentemarkt in Mildam op vier locaties en ook op De Geele Bosch. 

De huifkar rijdt weer heen en weer naar Mildam en er is volop muziek, leuke kraampjes en lekkere 

hapjes. Voor de kinderen is er ook van alles te beleven dus voor elke leeftijd wat! 

Het is van 10.00 tot 17.00 uur en iedereen is van harte welkom.  

  

Met vriendelijke groet, Ella, Bill en Michel Ros 

Boerderijcamping De Geele Bosch 

mailto:teridzardfeesten@hotmail.com
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UITNODIGING JAARVERGADERING IJSCLUB  “DE TWEE DORPEN” 

Dinsdag 5 april a.s. aanvang 20.00 uur in Dorpshuis De Bult, Ter Idzard 

 

Notulen jaarvergadering IJsclub “De Twee Dorpen” Ter Idzard – Oldeholtwolde, seizoen 

2019/2020  

Datum: 10 maart 2020 

Aanwezig:  

Bestuur: Jelle Frans vd Woude, Nicolas Meijners, Tetje van der Wal, Wybe Scheenstra 

Leden: Jan Willem Strampel, Rob de Kan, Tjitske Diever, Menno Nijenhuis 

Afwezig bestuur(mk):  Inne IJntema 

Leden: n.v.t. 

1. Opening 

Aangezien de voorzitter vanwege werk niet aanwezig kon zijn, werd de vergadering om 20:00 uur 

geopend door de vicevoorzitter Wybe Scheenstra.  

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 

Ingekomen stukken:  

• Er is een enquête brief ontvangen van het CBS m.b.t. het aantal leden.  Jelle Frans heeft deze 

ingevuld en opgestuurd. 

• De subsidie is vanaf nu alleen digitaal aan te vragen. Voor dit jaar is dit gedaan.  

 

3. Notulen en jaarverslag 

Jaarverslag 

Er is wederom weinig winter geweest. De kleine baan kon 2x een halve dag open.   

Vanwege de zeer korte winter zijn we weer naar Thialf geweest. Dit keer was de uitnodiging voor 

alle leden en wederom op een zondag in plaats van woensdag. De opkomst was redelijk, maar het 

zou leuk zijn als er meer mensen mee gaan. 

Notulen en jaarverslag seizoen 2018-2019 werden goedgekeurd door de vergadering. 

Er werden een aantal opmerkingen geplaatst en vragen gesteld m.t.b. de notulen: 

• Er stond dat het subsidiebedrag was geïndexeerd, maar dit blijkt niet het geval. Dit is al jaren 

gelijk. 

 

4. Verslag penningmeester 

• Inkomsten: 

o De contributie is de hoogste inkomstenbron. Vorig jaar is er 2x geïnd in verband met 

het aanpassen opschuiven van het boekjaar. Dit jaar is het weer ‘normaal’ 1x. Er zijn 

nog een paar leden die contant betalen. De overige betalingen gaan digitaal. 

o De rente is niet noemenswaardig. 

o Er is weer subsidie ontvangen vanuit de gemeente.  

o Er zijn geen inkomsten geweest uit koek en zopie. Ook is er geen ontwerp van de 

prikslee verkocht. 
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• Uitgaven: 

o De verzekering en bankkosten 

o Huur van het veld 

o We zijn naar Thialf geweest. Er waren iets meer mensen mee, dus iets hogere 

uitgaven. 

Er is voldoende geld in kas en op de spaarrekening. Totaal zijn er 100 families en 20 alleenstaanden 

betalend lid.  

5. Verslag kascommissie 

De kas werd gecontroleerd door Tjitske Diever en Rob de Kan en is akkoord bevonden. 

6. Benoeming kascommissie 

Rob de Kan en Bob de Boer werden benoemd in de kascommissie. Reserve is Menno Nijenhuis. 

7. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden 

Geen. 

Jelle Frans heeft aangegeven te willen stoppen. 

8. Rondvraag 

• Er is in eerdere vergaderingen al eens geopperd om onder het Plaatselijk Belang te 

kunnen vallen. 

Rob geeft aan dat dit zou kunnen, maar wel als eigen commissie.  

De statuten zullen opgevraagd moeten worden om te zien hoe de ijsclub ‘overgeheveld’ kan 

worden.  

Als de ijsclub onder het Plaatselijk Belang valt, zal daar de contributie ook omhoog moeten. 

Het bestuur gaat zich er nog eens over buigen en de voor- en nadelen nog eens afwegen. 

 

• Er wordt gevraagd of de aankondiging ook op de infoborden aan de Idzardaweg kan. 

Het is best lastig om mensen te bereiken. De aankondigingen komen al op Facebook, 

Twitter en in het Kontakt.  

De mogelijkheid om een mailinglijst op te stellen zal worden uitgezocht.  

• De jaarvergadering voor IJsclubs Weststellingwerf is afgezegd en er is aangegeven 

dat wij hier niet aan mee doen. Hier zit voor ons geen meerwaarde in. Er is geen 

reactie op gekomen.  

 

9. Sluiting 

Om 21:00 uur werd de vergadering gesloten door de vicevoorzitter Wybe Scheenstra. 

 

Seizoen 2020 / 2021 is er geen jaarvergadering gehouden in verband met corona. Hier zijn dus 

geen notulen van. 

Kort jaarverslag: 

Er is een korte periode winter geweest. De kleine en de grote baan hebben onderwater gestaan. Op 

de grote baan was het ijs echter niet geschikt en zaten er gaten in. De kleine baan was redelijk en 

kon wel open. Het blijft een lastig punt dat de banen niet goed willen bevriezen ondanks de toch wel 

strenge vorst. Mogelijk moet het water nog eens onderzocht worden. Thialf zat er door de corona 

niet in helaas.  
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UITNODIGING CURSUS AED 

Hallo dorpsbewoners van Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde,  

We mogen weer een cursus houden voor het leren reanimeren en bedienen van de AED, nu de 

coronamaatregelen het weer toelaten. Wij hebben als Plaatselijk Belang onze dorpsbewoners de 

gelegenheid gegeven om ook te leren reanimeren en de AED te bedienen. Nu is mijn vraag of er 

misschien nog nieuwe inwoners zijn, die zich ook geroepen voelen om daaraan mee te doen. De 

herhalingscursussen zijn 2x per jaar,  in het voor- en najaar en worden gehouden in het Dorpshuis in 

de Tjongerzaal. De eerste cursussen van dit jaar zijn de komende maand in april en wel op: dinsdag 

en donderdag op de volgende data: 

Dinsdag 19 april   19.00 tot ca. 21.00 uur 

Donderdag 21 april  19.00 tot ca. 21.00 uur 

Dinsdag 26 april  19.00 tot ca. 21.00 uur 

Donderdag 28 april  19.00 tot ca. 21.00 uur 

Als u nu denkt: dat wil ik ook wel gaan doen, dan mag u zich aanmelden bij mij en dan ga ik u 

inplannen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, dit wordt door Plaatselijk Belang u aangeboden. “Want we doen 

het met elkaar voor elkaar!” 

Mede namens Plaatselijk Belang,  

Suze Sanders tel: 0561-688401 of suzesanders96@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suzesanders96@gmail.com
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   Te Gast 
Irma Wiegersma 

 
Het leven gaat door en wij moeten verder zonder Elsco. Na zo’n heftige gebeurtenis sta je toch van 

anders in het leven. Je maakt je minder druk om bepaalde zaken en je doet vooral dingen waar je blij 

van wordt. Als we iets willen: niet uitstellen, want je weet dat het zomaar afgelopen kan zijn. 

Zo heb ik een puppy, Bowie aangeschaft. Een kruising Bordercollie, Labrador en Berner 

Sennenhond. Zij is echt mijn maatje geworden. Hierdoor voel ik me minder alleen en ze geeft mij 

afleiding. In het begin mocht ik nog niet zo lang met haar lopen. Dan liepen we thuis heerlijk al 

snoepend door het voedselbos. Nu mag ze wel wat verder lopen en hebben we samen al heel wat 

wandelingen afgelegd in de omgeving. 

Van de werkbus heb ik provisorisch een camper gemaakt. Een 

kastenwand erin getimmerd en een bed erin gemaakt. De bus 

kan ook zo weer omgebouwd worden als werkbus. 

Regelmatig ben ik samen met Bowie weekenden weggegaan 

naar natuurkampeerterreinen. Het voordeel van samen met 

een hond te gaan is dat je snel aansprak hebt. Je komt veel 

mensen met honden tegen en kinderen, die graag de hond 

even willen aaien. Vooral toen Bowie nog een puppy was. 

Ik had altijd een druk leven gehad. De Zorgboerderij, werken bij Talant en dan nog de zorg voor de 

dieren, huishouding en onderhoud erf. Als alles goed gaat, kun je een hoop aan en lukt het ook. Nu 

ik er alleen voor sta, is het niet meer goed te doen en moet ik keuzes maken. 

Zo heb ik na 4 maanden onbetaald verlof besloten om te stoppen met mijn betaalde baan bij Talant. 

Per 1 januari heb ik ontslag genomen. En wat bevalt me dat goed. Na 37 jaar altijd onregelmatig 

gewerkt te hebben, vind ik het heerlijk om nu alle weekenden en feestdagen vrij te zijn. Het geeft me 

rust en regelmaat in mijn leven. Doet me denken aan de drie R,s waar mijn zus het vaak over had. 

Rust, regelmaat en reinheid… 

Nu kan ik me volop richten op de Zorgboerderij. We hebben een vaste groep van 5 deelnemers, die 

zich erg betrokken voelen bij het bedrijf. Regelmatig komt Elsco nog ter sprake en je merkt dat hij 

door hun ook erg gemist wordt. Het is wel mooi dat we er met ons allen over kunnen praten. Ieder 

op zijn eigen manier. 

Ook ben ik blij dat Elon en Joeri nog thuis wonen. Dat geeft afleiding en gezelligheid. In het begin 

deden we veel samen, ook mede door corona. Nu merk ik dat we allemaal onze eigen gang weer wat 

gaan. Elon en Joeri trekken veel met hun vrienden op en hebben al weer heel veel uitjes gepland, 

zoals weekenden weg en naar verschillende popfestivals. Elon heeft zijn baan als 

gatecontroller/truckplanner in Kampen en Joeri heeft nu per 1 januari hoveniersbedrijf Joeri van den 

Berg opgericht. 
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Ik probeer mijn weg ook weer wat te vinden. Zo heb ik me aangesloten bij een lotgenotengroep. Het 

is fijn om met mensen om te gaan, die hetzelfde meegemaakt hebben. We hebben contact via een 

community onder leiding van Marrit van Exel, waar ook veel theorie en tips over rouwverwerking in 

staan. Ook plannen we regelmatig wandelingen met elkaar. Marrit zelf zet zich sterk in voor 

rouwverlof. Net als zwangerschapsverlof, is het ook belangrijk dat men 3 maanden betaald verlof 

heeft bij overlijden van een dierbare. Petitie voor rouwverlof kan men nog ondertekenen. Als het 

goed is, wordt het binnenkort in Den Haag besproken.  

Ook heb ik me weer aangemeld voor het bestuur van het Plaatselijk Belang. Ik heb er weer tijd en 

ruimte voor. We kunnen weer wat aan de toekomst werken. 

 

 

 

 

 

Volgende gastschrijver: Familie Zwartjens 
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 Oude krantenknipsels 
Deze keer een krantenknipsel, ik denk uit Hepkema’s Courant, die gewoonweg De Hepkema 

genoemd werd. Deze krant was een Nederlands Streekblad, dat tussen 1874 en 1951 verscheen in 

Midden-en Zuidoost Friesland. De redactie was gevestigd in Heerenveen. Dit artikel is van 3 april 

1940 dus een paar dagen voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het is een oud krantenknipsel 

aan de bruine kleur te zien en niet zo duidelijk leesbaar.  

De titel erboven lijkt wel van een misdaadroman: 

           Het schot in den nacht en de geheimzinnige revolver 

Alweer een Wild-West-historie, nu uit het land van Oldeholtpade en Ter Idzard. Hendrik de V. speelt 

er een rol in, maar is zijn aandeel vrijwel vergeten. Trouwens, alle medewerkenden zijn uiterst zwak 

van memorie. Tevens zij opgemerkt dat de zaak bijna twee jaar geleden is. 

In 1938 is Hendrik de V. een tijdlang bezitter geweest van een revolver en op een zaterdagavond, 

toen hij met een paar vrienden naar Wolvega fietste, loste hij een schot. Hoewel de vrienden 

kolossaal schrokken, weet één hunner, Joh. H. Meines te Ter Idzard, zich toch absoluut niet te 

herinneren, wanner het was. Voorjaar of nazomer, hij weet het niet; het moet ’s avonds om ongeveer 

zeven uur geweest zijn, omdat zij dan van huis gaan. 

Verdachte zegt, dat hij geen kwade bedoelingen had. De caféhouder Kromkamp zou misschien meer 

opheldering kunnen geven, maar die is er niet. Bij hem is ook geschoten, waarna hij de vader van 

Hendrik waarschuwde, die de revolver opborg. Verdachte schoot met scherp en er wordt f 20 of 10 

dagen hechtenis tegen hem geëischt. 

Vonnis f15 of 5 dagen. 

Van wie had Hendrik de revolver? 

Deze kwestie vergde een nieuwe behandeling, waarbij Marten B., koopman te Oldeholtpa, als 

verdachte terecht staat. Hij zou de revolver hebben gegeven of verkocht, maar ontkent dit.  

Niets mee te maken, totaal onschuldig, weet er niets van, heeft er niets mee uit te staan….. 

Nu moet Hendrik de Vries het maar zeggen. 

Goed – hij kreeg de revolver van B.. Maar dan weet hij ook niets meer te vertellen, noch over tijd of 

plaats, noch over prijs. 

 “Zie je wel”, zei B., “hij weet er niets meer van.” 

Marten de Vries (de vader van Hendrik) wordt nu gehoord. Hij weet zeer beslist, dat zijn zoon zei, 

het wapen van B. gekocht te hebben. 

Wanneer? 

Nu, dat is met dezen getuige ook mis. Het kan geweest zijn in 1937, maar ook wel  in 1938. Na 12 mei, 

want Kromkamp woonde in het café. En omdat deze beide Oldeholtpaadsters hun dingen en data naar 
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Kromkamp schijnen af te meten, wordt het gewenscht geacht, dezen als getuige te hooren en wel op 

woensdag 17 april. 

Het vreemde in dit verslag is, dat in het eerste stuk de verdachte Hendrik de V. wordt genoemd en 

later met volle achternaam Hendrik de Vries. Wel mooi, dat toen café Kromkamp ook al een 

belangrijke rol in de gemeenschap vertolkte. Jammer dat het niet meer bestaat, zoals zoveel dingen 

in onze dorpen. Gelukkig kunnen we het nog wel vinden in ons archief. 

Namens dit archief, Koosje Hornstra 
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Agenda 

Langzamerhand beginnen er weer wat activiteiten in onze dorpen. In de agenda vind je die. Evenals 

de weken dat er containers voor oud papier staan bij Dorpshuis De Bult en bij Koopstra. 

 

Nieuws 

Hieronder een overzicht van de nieuwsartikelen, die in de afgelopen periode op de website zijn 

geplaatst: 

Dorpsquiz wederom uitgesteld 08-02-2022 1 foto Verwijzing naar ’t 

Kontakt 

Groot verkiezingsdebat (aankondiging) 23-02-2022 1 foto Link naar meer info 

Activiteiten tijdens voorjaarsvakantie op 

boerencamping ‘De Geele Bosch’ 

24-02-2022 3 foto’s  

Hoog water in Linde- en Tjongervallei 25-02-2022 2 foto’s Link naar filmpje 

van LC 

Reanimatiecursus 02-03-2022 1 foto  

 

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. 

 

 

 

mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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Puzzel 

 

Beste puzzelvrienden en -vriendinnen, 

 

Na de stormachtige weken van de afgelopen tijd, is de lente weer in aantocht. 

Tijd om te puzzelen is er natuurlijk altijd. De uitkomst van de Quizblokken was: Van leer trekken. 

De oplossing van de Rebuskraker is: Opgeschoten. 

 

De stand is als volgt: 

Riek Hogeling  25  

Koosje Hornstra  25 

Jan Punter   25     

Sjoukje Jongstra  25 

Anneke v.d. Akker  25  

Sientje Hogeling  25 

Alie Dedden   25 

Hinke Meijer   25 

Rimmie van der Wal 25  

Karolien Hof   25 

Lisa Jonker   25 

 

Voor maart heb ik een Kruiswoordfilippine. De oplossing is een citaat van Jean Paul Sartre. 

Voor het citaat krijg je 20 punten. Als bonus een Rebuskraker. Het woord bestaat uit 10 letters. Los 

je deze op, dan heb je nog 10 punten verdiend. 

De oplossing kan ingeleverd worden vóór 3 april 2022. Dit kan bij mij in de brievenbus 

(Scheeneweg 35) of per mail jellieboersma@gmail.com 

Succes en veel puzzelplezier, Jellie 

 

 

mailto:jellieboersma@gmail.com
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Kruiswoordfilippine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rebuskraker: 10 letters 
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De passie van………    

 

 

Waarom alpaca’s? 

In 2018 zijn wij in Ter Idzard komen wonen. Hier hebben wij ook een stukje land tot 

onze beschikking, uiteindelijk hadden we toch altijd nog eens de ambitie om  “hobby”-

boer te worden naast ons werk bij het Kitbedrijf.  

Van oorsprong komen we beiden van een boerderij en zijn we ook altijd graag buiten 

bezig. 

Wij zijn ons gaan oriënteren en hebben ons laten informeren bij Alpacaword Flevoland in Rutten.  

Alpacaworld Flevoland ging stoppen met het bedrijf en daarom hadden ze diverse dieren te koop. 

Nadat we ons een middagje tussen de kudde vermaakt hadden, kwamen wij met 2 zwangere merries 

thuis.  

 

Een alpaca is een kuddedier en kan beslist niet alleen zijn. De kudde moet daarom ook minimaal uit 

twee dieren bestaan en nog beter met z’n drieeën. Verder hebben ze niet veel nodig, ze kunnen altijd 

buiten verblijven en temperaturen van -40C tot +40C verdragen. Een schuilstal is wel belangrijk 

tegen harde wind, regen en felle zon. Ze eten voornamelijk gras en hooi en daarnaast krijgen ze extra 

brok erbij voor de vitaminen en mineralen. In de winter spuiten we ze nog extra met vitamine A/D. 

 

Het lijken hoefdieren maar dit zijn ze niet. Ze hebben een zacht eeltkussen onder hun poten met 2 

nagels. Door het eeltkussen hebben ze veel grip zonder dat ze de ondergrond beschadigen. Als ze 

niet veel op de bestrating komen, moeten de nagels 2/3 x per jaar geknipt worden.  

 

De alpaca heeft een hele mooie wol, één keer in het jaar worden ze geschoren, in het voorjaar.  

Zelf zijn we nog een beetje aan het experimenteren wat we met de wol gaan doen, het spinnewiel 

staat klaar, maar hier hebben we nog geen ervaring mee. Afgelopen jaar hebben we er een dekbed 

van laten maken.  

 

Het opruimen van de poep is belangrijk. Alpaca’s poepen over het algemeen altijd op dezelfde plaats 

in het land en waar ze poepen daarvan eten ze niet. In de zomer houden we deze plek (poepplek)  

altijd kort en daar ruimen we elke dag de poep op. Hiervoor hebben we een poepzuiger laten maken, 

waarmee we het handig kunnen opzuigen. Dit is tevens om wormbesmetting tegen te gaan: hoe 

schoner hoe beter. We willen niet preventief ontwormen om resistentie te voorkomen.  

We laten ook regelmatig een mestcontrole uitvoeren. Daarnaast is omweiden heel belangrijk, om de  

3 à 4 weken naar een ander weitje. Dat is ook de reden dat we allemaal verschillende weides 

gemaakt hebben in ons land.  

 

Vaak krijgen we de vraag: “Spugen ze ook?” Ja, dit kunnen ze, maar de kans dat ze dit doen is erg 

klein. Dit doen ze alleen als ze in paniek zijn of zich bedreigd voelen of als ze met andere soort 

genoten strijden om voer of dominantie 
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Een merrie draagt gemiddeld 345 dagen, zo’n 11,5 maanden. 10 dagen na de geboorte worden de 

merries alweer gedekt. De ovulatie bij de merrie wordt bij dekking opgewekt, de hengst maakt dan 

speciaal geluid waardoor er een eisprong plaats vindt.  

In 2021 zijn er bij ons 3 cria’s (veulens) geboren.  Ook hebben we nog een mooie fokmerrie en 

dekhengst aangekocht en zijn we hiermee gaan fokken. 

Om officieel  te gaan fokken hebben wij onze dieren allemaal aangemeld bij (AAB) Alpaca 

Association Benelux en moest er een stalnaam komen. Hiervoor hebben wij  Alpacafarm de Rizzerd 

opgericht.  Binnenkort gaan wij met onze jongste veulens naar een alpacashow in Deurne, waar de 

dieren gekeurd worden op Wol en Bouw door een keurmeester. Op basis hiervan proberen wij onze 

kennis uit te breiden om goede kwaliteit te gaan fokken en hopen we onze kudde uit te gaan breiden 

de komende jaren. 

Voor deze show moeten de veulens halstermak gemaakt worden en aan het halster leren lopen. Dus 

als je me binnenkort ziet wandelen met een alpaca i.p.v. met de hond. Dan is dit dus de reden. 

Ondertussen hebben we  3 zwangere merries en hopen we straks in het voorjaar weer op een paar 

gezonde cria’s! 

 

Waarom Alpaca’s? 

Dat is dus door hun fijne karakter, nieuwsgierigheid en rust die ze uitstralen. 

 

Ook nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. 

 

Groeten, 

Thijs en Ria van Veen  

 

Geschiedenis van de alpaca 

De alpaca (Vicugna Pacos) komt oorspronkelijk uit het Andes-gebergte in Peru, Chili en Bolivia. 

Al in de tijd van de Inca’s werden alpaca’s gehouden voor hun vacht, het vlees en de mest. De 

alpaca werd in tegenstelling tot de lama niet gebruikt als lastdier. Alpaca’s en lama’s zijn 

gedomesticeerde diersoorten, wat betekent dat ze door mensen zijn gefokt. Alpaca’s zijn ook 

afhankelijk van de mens, omdat ze regelmatig geschoren moeten worden. In het wild komen de 

vicuña en guanaco voor, dit zijn de voorouders waaruit de alpaca en lama zijn gefokt. Deze Zuid 

Amerikaanse Kameliden leven op grote hoogte, op de “Altiplano”, waar ze door hun isolerende 

vacht goed kunnen overleven. 

De vezel van de Goden 

De wol die de dieren gaven werd voor alles gebruikt. De wevers maakten kleden met allemaal 

patronen en kleuren. De alpacawol was toen al een zeer gewaardeerd product. Van de wol werden 

behalve kleden ook doeken gemaakt. Deze kleden werden bijvoorbeeld weggegeven aan edelen om 

ze te belonen voor hun inzet. De wol van alpaca’s was echt een elite product en speelde een 

belangrijke rol in de cultuur. De Inca’s werkten erg hard aan de kuddes. Ze hadden veel verstand 

van het fokken. Er werd dus goed nagedacht over het fokken, om te zorgen dat de dieren zo goed 

mogelijk werden.   
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Hoe beter de wol, hoe beter het gebruikt kon worden, en hoe groter de verdiensten waren. Op het 

moment dat de Spanjaarden kwamen, waren zij niet blij met wat ze aantroffen, want in plaats van 

het goud en zilver waar ze naar zochten, vonden ze voornamelijk wol. Voor de Inca’s had de wol 

veel meer waarde dan het aanwezige goud en zilver in het land. Het werd beschouwd als een vezel 

die geschikt was voor koningen en goden. De komst van de Spanjaarden heeft ervoor gezorgd dat er 

van de Inca cultuur weinig overbleef en daarmee ook van de alpaca’s.  

Er zijn tellingen waaruit blijkt dat 90% van de alpaca’s in Zuid-Amerika afgeslacht zou zijn. De 

Inca kuddes verdwenen. Een klein deel van de dieren bleef over. Deze werden door de inheemse 

bevolking gered door ze te verplaatsen naar afgelegen hoogvlaktes. In de jaren 80 werd de alpaca 

opnieuw ontdekt. De textielmarkt zag de waarde in van de unieke alpacavezel. De alpaca’s werden 

vanaf dat moment geëxporteerd naar andere delen van de wereld. We zien ze dan meer verschijnen 

in Noord-Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Vanaf de 20e eeuw komen alpaca’s ook 

steeds meer voor in Europa. Door onderzoek en het bijhouden van stamboeken word inteelt 

vermeden en is de kwaliteit van de alpaca’s spoedig weer op het niveau van voor de Spaanse 

invasie. 

Bron: alpacaworld america 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonifatiuskerk Ter Idzard 

 

 

Stand van zaken 

De inval van Rusland in Oekraïne houdt op dit moment van schrijven iedereen bezig en wat er 

komen gaat is ongewis. Na corona dan nu een oorlog, wie had dat kunnen denken? Het blijft een 

onzekere en spannende tijd. Toch hierbij een bijdrage van de PC van de Bonifatiuskerk. 
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Klokluiden 

Op woensdagochtend 2 maart kwam het verzoek van Stichting Fryske Alde Tsjerken om aan te 

sluiten bij de landelijke actie om de klok te luiden voor Oekraïne. Van 17.17 uur tot 17.30 uur luidde 

ook de klok van de Bonifatiuskerk, teken van verbondenheid. Douwe Smitstra werd bereid 

gevonden om de klok te luiden. 

Activiteiten in de kerk 

Concerten 

Doordat de maatregelen betreffende corona zijn opgeheven, is het ontzettend fijn dat er toch nog een 

concert in de kerk kan plaatsvinden op 26 maart a.s.. Uiteraard hopen we op een uitverkocht huis. 

Verlichting 

Nog even en de buitenverlichting wordt opgeruimd. De zomertijd gaat in en de dagen lengen. We 

hebben veel positieve reacties gehad over het in het licht zetten van de kerk. 

Tsjerkepaad 

Ook dit jaar doen we weer mee aan Tsjerkepaad. Een kunstenaarscollectief uit Groningen wil graag 

exposeren en wij bieden hen graag een podium. Meer informatie volgt. 

Oargelpaad 

We hebben ons ook opgegeven voor Oargelpaad komende zomer, waarbij organisten op het orgel 

komen spelen. Hierover later meer. 

Interieur 

Ondertussen buigen de leden van de commissie Rouw &Trouw zich over de vraag hoe het interieur 

van de kerk verder kan worden verfraaid zodat de kerk aantrekkelijk wordt voor meer activiteiten. 

Dat valt nog niet mee, maar de eerste ideeën zijn er. 

 

Donateurs 

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

financiële bijdrage mede mogelijk maken om 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. 
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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 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Dorpsarchief “Idzawolde” 2021 

 

 

 

Laat ik niet beginnen wat allemaal niet kon en nu eens een opsomming maken van de wél 

uitgevoerde activiteiten: 

• Gedurende eerste maanden van het jaar zijn we 1x per maand bij elkaar gekomen om onze 

thuisactiviteiten te bespreken en bij te praten. 

• Na het zomerreces weer op elke donderdagmorgen actief in het archief (kerkje Ter Idzard) 

tot de strengere covid-maatregels er weer kwamen. 

• Maandelijks een bijdrage in het dorpskrantje ‘t Kontakt. De ene maand een knipselartikel en 

de andere maand een oproep van ontbrekende informatie over een foto. 

• Oproep aan (oud-) inwoners over onderduikers en evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

• Thuiswerk zoals inventariseren van binnengekomen documenten, foto’s selecteren, 

informatie verstrekken aan belangstellenden (via e-mails), knipsels uit kranten bijwerken en 

verzamelen. 

• Opnieuw inventariseren van begraafplaatsen van Ter Idzard en Nijeholtwolde. 

• Overleg met programmeur voor verbeteringen van de nieuwe database. 

• Aanschaf van drone-foto’s van Jesse van Slooten van de drie dorpen. 

• Informatieve cursus over de nieuwe website ‘dorpsarchieven.nl’. Deze cursus heeft via 

beeldvergaderen plaatsgevonden. Dit is zowel door ons, als Plaatselijk Belang en een 

techneut bijgewoond. Hoewel wij als archief wel positief tegenover de nieuwe website staan, 

gaan wij nog niet in zee met dit project, dat wel nieuwe mogelijkheden biedt om op een 

eenvoudige manier beeldmateriaal wereldwijd zichtbaar te maken maar ook geld kost. 

• Aanzet gegeven om de gemeente Weststellingwerf te activeren genealogische scans vrij te 

geven op internet (bv. voor  Alle Friezen.nl en WieWasWie.nl). Praktisch alle gemeenten in 

Friesland zijn Weststellingwerf al voorgegaan om deze beschikbaar te stellen. 

• Ontvangst van: 

mailto:kerkje@teridzard.nl
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◦ Vele foto’s van de OBS De Drie Dorpen (ruim 130 stuks) van Geert Muurling 

◦ Filmpjes uit de zestiger jaren van Koop Oosterloo 

◦ Filmpjes uit vooral zeventiger en tachtiger jaren van Frank Scheenstra 

◦ Diverse filmpjes van dorpsfeesten 

◦ Via facebook verkregen oude foto’s 

◦ Alle oude Advendo Kontakten van Jouke Bethlehem 

◦ Verder van verschillende verenigingen en privé personen de nodige documenten 

 

Wat we niet hebben kunnen doen: 

• Interviews bij (oud-)inwoners 

• Regelmatig bij elkaar komen 

• Sneupersweekend in september 

• Vertonen van oude filmpjes 

 

Nu ik deze opsomming heb gemaakt, valt het eigenlijk nog best mee wat er dan toch nog mogelijk 

was. Maar deze situatie is niet leuk en een beetje deprimerend. Zo moest de Vereniging Historie 

Weststellingwerf uit Wolvega dan ook de nodige interessante lezingen op het laatste moment 

afgelasten. Met deze vereniging hebben we op zéér regelmatige tijdstippen contact en wij kunnen de 

nodige informatie over onze dorpen uit hun archief verkrijgen. 

 

 Namens het dorpsarchief, 

 

Joop Sanders 

www.ter-idzard.nl 

archief@ter-idzard.nl 

N.B: Helaas is dit jaarverslag abuisivelijk niet opgenomen in het blad van de ledenvergadering van Plaatselijk 

Belang Eensgezindheid waarvoor excuses namens Plaatselijk Belang. 

 

 

 

Uut de Penne van Frank 

 

 

 

Sporten gezond?   

As ik dit schrieve bin de Olympische Winterspeulen krek begonnen. Mooi om te zien, want hier 

stormt en regent et en gien winter in velden of wegen te bekennen. 
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Ik lette vanzels op de Nederlaanders en dan vaalt d’r nog wel wat op 

te marken. Die sporters doen heur best wel, mar veurdat de Speulen 

begonnen binnen, hebben we de meerste medallies al binnen. We 

bin dan ok een eigenwies volkien, dat de hiele wereld an kan.  

Sport is toch wel gezond ? Temeensen zo wodt d’r zegt deur de 

geleerden, mar sporten kan ok wel geveerlik wezen, dat heb ik ok 

wel mitmaekt, ik heb van alles kepot had.  Sporten  is niet allienig 

veur je spieren, mar ok je kop het d’r baot bi’j daj’ sporten en buten 

binnen. 

Wat mi’j ok opvaalt is, dat d’r nog al wat ooldere topsporters binnen, zo as Kramer, Bergsma en ok 

Wüst en dan die Duutse: Pechstein, dat is hielemaole prehistorie. 

Ok bi’j de fietsers bin d’r nog al wat ooldere sporters, zo as Marianne Vos en van Vleuten, mar d’r is 

wel een verschil tussen de vrouwlike sporters en de mannelike. Zo ziej’ vaeke mannen mit een kiend 

op de arm en soms ok as ze nog maar krek 20 binnen, mar ik zie niet direkt kleine Vossies rondlopen 

of kleine  Van Vleuties. Opvolgers bin d’r zo mar niet bi’j de vrouwluden. Now moej’ daor nog niet 

te lange over naodenken vanzels, want vrouwluden zitten now ien keer aanders in mekaander en die 

vienen de sport belangrieker as een gezin. 

Is dat arg? Ik viene van niet. As d’r sport op de tilleviesie is, dan vien ik de prestaosie van de 

vrouwluden krek zo mooi as van de manluden. 

Toch is et sporten van belang, ok aj’ oold binnen. Et moet wel kunnen vanzels en je moeten ok wel 

durven en niet te bange wezen veur aandere fietsers of meensken mit honden die loslopen. Lopen die 

dan los? Now ja,  die honnen kun de botties niet lezen waorop staot “honden an de liende.” 

In de loop van de jaoren moej’ wel es wat inleveren vanzels. Zo kon ik vroeger op de reesfiets 

mitkommen, mit gemiddeld in de 40 kilemeter in et ure,mar staorigan naor in de 30 en now kan ik 

nog wel tegen de 30 ankommen. Dat is wel een puntien, 

want aj’ onder de 25 kommen en oolde meensken je 

veurbi’j fietsen op een elektrische fiets, dan vuult dat niet 

lekker. 

Hoe lange aj’ et volholen om te sporten? Och bi’jholen is 

van belang en nog wat, wi’j fietsen netuurlik ok vaeke naor 

een bakker veur koffie mit appelgebak!! 

  

          

Frank, februari 2022 
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Advendo kaarten  

 

 

 

De derde kaartavond was op 25 februari ’22. Verschillende  ‘ouwe getrouwen’ waren verhinderd 

maar er waren ook een paar nieuwe gezichten, zodat we toch weer een ploeg van 12 personen 

hadden. 

 

Uitslag: 

1. Riek Hogeling  + 184 

2. Chiel Hornstra  +  79 

3. Bertus Hogeling  +  39 

4. Sientje Hogeling  +  36    

5. Hilbrand Diever  +  29 

6. Gerrit Hoekstra  +  19 

7. Tjitske Diever  +  13 

8. Koos Meyners  +  11 

9. Popke Boezerooy  -  77 

10. Jannie Hoekstra  -  91 

11. Jan Mulder  -  97 

12. Jan Smale   - 155 

 

 

De volgende kaartavond is op vrijdag 25 maart om 20.00 uur. 

Sientje Hogeling 
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TV In et Hoolt 
 

Buitenwerk bij TV In et Hoolt 

Speciaal voor de 30+, 40+ en zeker ook voor de 50+ en nog meer plussers. 

Tuintje te klein voor energieke sportievelingen, klaar met houthakken en ander buitenwerk? Denk 

dan eens aan die prachtige buitensport tennis. Komende zomer kun je kennismaken d.m.v. een 

viertal lessen op ons mooie tennispark.. 

Die kans laat je toch niet liggen als je van plan bent om meer te bewegen? Kijk op onze website 

www.tvinethoolt.nl bij ZOMERCHALLENGE. 

Begin april spelen onze 6 teams weer vol enthousiasme in de voorjaarscompetitie. Op de 

dinsdagmiddag, woensdagavond en vrijdagavond ben je van harte welkom om eens te kijken en . . . . 

. . . . misschien sta jij daar volgend jaar dan niet meer aan de kant, maar op de baan. 

Tennis, fantastisch buitenwerk! 

Met sportieve groet,  Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hoolt 

 

 

 

 

TERUGBLIK OPTREDEN GREAT LAKE MUSIC 
 

 

 

 

Na twee jaar kon het weer: een concert in het kerkje van Ter Idzard!  

Op zaterdagavond 12 februari was het zover. 

 

Niet met de volledige zaalbezetting, daar was ‘het’ nog iets te onvoorspelbaar voor. De stoelen 

stonden op afstand van elkaar, de jassen moesten mee naar binnen, de zitplaats moest direct 

opgezocht worden en iedereen kreeg, terwijl men moest blijven zitten (pauze-)drankjes aangereikt 

van de ‘bemondkapte’ gastvrouw van de avond Erika.  

De verkoop vooraf van een kaartje was ook niet erg gezellig, er stond lichte druk op om die zo snel 

mogelijk en sowieso verplicht te reserveren: er waren slechts 24 plekken te vergeven.  
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Je zou met deze opsomming van beperkingen denken dat het een beetje treurige, afgemeten 

bedoening zou worden….. Maar niets is minder waar, want wat een avond! 

 

Door Sandra en Kees, de leden van Great Lake Music werden we uitgenodigd op reis te gaan langs 

vele stijlen en sferen.  

Van Madonna’s ‘Material Girl’ tot Toon Hermans’ ‘Als de Liefde niet bestond’, van het 

temperamentvolle Spanje naar Amerika om de tranentrekkende blues te ervaren.  

Eigen liedjes, breekbaar of juist uitbundig gezongen en gespeeld op de piano, via het lied Ne me 

quitte pas van de onovertroffen Jacques Brel, naar het swingende On Broadway, in Nederland 

bekendgemaakt door George Benson in het jaar 1982.  

Bij ’Liefde van Later’ (u weet wel, van ‘Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel 

liefde zijn’, ook oorspronkelijk een lied van Jacques Brel) vertelde Sandra bij dit lied aan haar opa 

en oma te moeten denken, omdat die ook na 60 jaar huwelijk elkaar nog iedere dag een kus gaven. 

Blijf de Liefde vieren, wilde ze maar zeggen. 

 

Dankzij Kees leek het af en toe alsof er een hele band op het podium stond. Naast dat hij sowieso 

virtuoos bleek met meerdere gitaren, bediende hij ook een ‘loop-station’. De eenvoudige uitleg is dat 

hierbij tijdens het spelen stukjes muziek worden opgenomen en afgespeeld terwijl de muzikant door-

speelt. Hierdoor ontstaat veel gelaagdheid in het nummer. Het klonk dus ook alsof er meerdere 

instrumentalisten meegekomen waren.  

 

Een warme, gezellige, feestelijke avond werd het, dit eerste optreden sinds al die maanden. Dat 

ondanks alles ‘verbondenheid’ het leidende motto is van Sandra en Kees klonk overal in door. Om 

dat kracht bij te zetten, eindigden ze met het overbekende lied van Louis Armstrong ‘What a 

Wonderful World’!  

Wij hebben ze met bloemen van harte bedankt voor hun optreden en de hoop uitgesproken dat ze 

nog eens terugkomen en dan voor een volledig gevulde zaal! 

 

CITI Cultuur in Ter Idzard 

Erika, Katja, Claartje, Marieke 

 

P.S. Het volgende concert is op 26 maart, dit keer met The Lasses. Zie ook de aankondiging elders 

in ’t Kontakt. Ook dat belooft weer een fijne avond te worden met deze twee sympathieke 

zangeressen/instrumentalisten. We hopen u te zien! 

 

P.S. 2 We zijn bezig met de voorbereidingen van een buitenconcert door Blaasvaak op zondag 3 juli. 
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  Nieuws van De Striepe  
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’t Hummelhûs 

 

Nieuws van ’t Hummelhûs 

En toen zaten we al in de maand maart. Wij zien het zonnetje al wat vaker doorbreken en wij 

genieten hier volop van. Samen met de kinderen kijken wij naar wat de natuur ons deze maand te 
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bieden heeft. Naast de zonnestralen zien we dat de krokusjes ook hier en daar al beginnen te bloeien. 

Ook horen we de vogeltjes fluiten en met dit mooie weer in zicht hebben we er zin in om weer 

lekker buiten te zijn. Op de baby-dreumesgroep en de peutergroepen werken we aan het thema Jij en 

Ik. Alle ouders is gevraagd om een fotocollage mee te nemen, met daarin foto’s van thuis en datgene 

wat voor hun zoon of dochter van waarde is. Het is leuk om deze enthousiaste gezichtjes te zien en 

de verhalen te horen van de kinderen. Hoe ze vol trots kunnen vertellen over wat hen bezighoudt 

naast het spelen op de opvang. De allerkleinsten zijn bezig met het ontdekken. Zo kijken we samen 

in de spiegel en benoemen we wat we zien. De kleine handjes gaan vaak naar de spiegel toe en de 

allerkleinsten geven zichzelf een dikke kus in de spiegel. Leuk om op deze manier te ontdekken. 

Ook op de peutergroep worden ze erg enthousiast van de spiegelactiviteit. En dan vooral natuurlijk 

hele gekke bekken trekken. 

Team ’t Hummelhûs 
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Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen! 

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de 

leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor 

kwetsbare kinderen uit  verschillende landen in Europa, zodat zij de kans 

krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 tot 

20 dagen. Dit verschilt per reis.  

Hoe werkt het?  

Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden kinderen geselecteerd die 

het nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te 

worden.  

60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het verblijf bij de 

vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind kunnen zijn. 

Kies zelf een reis! 

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat veel kinderen 

een plekje hebben om hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 

vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op 

zoek naar een vakantieplekje.  

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. Het belangrijkste is, 

dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. 

Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld rondom COVID-19 om de reizen op 

een verantwoorde manier te kunnen organiseren.  

Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , hier kun je je ook aanmelden of 

een informatiebrochure opvragen. 

  

Reizen provincie Friesland 2022 Aankomst Vertrek 

Duitsland Oldenburg   15 juli  29 juli 

Duitsland Schneeberg Delitzsch 16 juli  29 juli 

Duitsland Hannover   20 juli  5 augustus 

Nederland    25 juli  3 augustus 

België Vlaanderen   25 juli  8 augustus 

Frankrijk Secours Populaire  26 juli  9 augustus 

 

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur fan 

Stichting Europa Kinderhulp  

yn Fryslân: 

“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar 

soarget dat bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te 

ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân!!! 

Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en genietsje fan dy 

tankbere bliere gesichten. 

Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te ferjitten… Echt 

wier!“ 

http://www.europakinderhulp.nl/
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kleurplaat 

 


