Voorwoord
Weer thuiskomen' is het thema van de eerste Holenpathe van dit nieuwe
seizoen.
De scholen zijn een paar weken geleden weer begonnen, sportverenigingen
beginnen aan een nieuwe competitie en de redactie van de dorpskrant is
bezig met vernieuwing.
We gaan na jaren trouwe dienst van onze drukker Hr. Kranenburg over
naar Drukpunt in Gorredijk. Natuurlijk niet zomaar, het is heel spijtig, maar
ook de dorpskrant moet in deze tijd de broekriem een stukje strakker
aantrekken. U als lezer zal er niet veel van merken, de dorpskrant blijft
zoals u van ons gewend bent. En moet trots kunnen we vertellen dat we
alweer de 20e jaargang in gaan!
In een nieuwe rubriek gaan we kijken hoe mooi en bijzonder de tuinen van
onze bewoners zijn. Nog steeds kunt u zich daarvoor opgeven!
Ook gaan we weer bij de vrijwilligers langs in ons dorp om hun verhaal te
vertellen en mogen we bij mensen van hetzelfde huisnummer binnen
kijken. Voor de verenigingen, de school en de kerk is er alle ruimte om hun
nieuws of mededelingen te vermelden.
De Holenpathe is er voor en door de bewoners van Oldeholtpade. U bent
van harte welkom om een verhaal, recept of column in te sturen.
Ook van de jeugd hier in het dorp willen we graag leuke selfies of een mooi
verhaal plaatsen. Ben je kampioen met je vereniging? Ben je geslaagd voor
een diploma of heb je gewoon een leuke avond gehad met vrienden? Laat
het ons weten!
In het begin van het jaar is helaas het e-mailadres van de redactie
gehacked, maar gelukkig was dat snel hersteld. Het adres is hetzelfde
gebleven, namelijk holenpathe@gmail.com.
Oproep aan alle verenigingen: We willen graag opnieuw jullie emailadres ontvangen met de juiste contactpersoon erbij vermeld. Soms
verandert er iets en we willen graag ons bestand up to date houden.
Ook zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een nieuw
redactielid. Vindt u het leuk om mee te denken over onze onderwerpen,
om te helpen met schrijven/corrigeren of om mee op pad te gaan voor een
artikel? Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Dat kan via het
bekende e-mailadres, maar als u liever persoonlijk iemand aan wilt
spreken, vindt u achterin de dorpskrant de lijst met redactieleden.
Wij hopen van u te horen!
Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

14 november 2015
Thema: Bij de kachel
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Sharon Huberts en Jeffrey Oord
Hoofdweg 135
Jolanda Hartkamp en dochter Zoë
Hoofdweg 141
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren:
21-08-2015

Justin

28-08-2015

Aron Jean

22-07-2015

Leanne

Zoon van Robin Delfsma en Cobie Brand
Hoofdweg 119
Zoon van Martin de Boer en Asia Hilhorst
Lycklamastraat 18
Dochter en zusje van Piet, Veronique,
Marrit, Tessa en Yvonne
Hoofdweg 192

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente
maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele
onvolkomenheden.
------------------------------------------------------------------------------------
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Op zaterdag 25 juli – de dag van de zomerstorm – stond er een artikel in
de LC van Peter Karstkarel, natuur- en architectuurhistoricus, naar
aanleiding van zijn rit over de Hamersweg via de Hoofdweg naar
Nijeholtpade. Hij memoreert in dat artikel over de tijdelijkheid waaraan
mensen, natuur en ook gebouwen moeten geloven.
* Citaat: Vlak voor het kruispunt met de centrale as (=Hoofdweg) zag hij in
een oogwenk de resten van eens een woning. De zijgevels waren
verdwenen, de voorgevel stond er nog met de kunstbloemen voor de
ramen. Deze beschrijving moet slaan op de plaats waar nu Rene en Cilia
een prachtige woning hebben gebouwd. En we hopen dat de tijdelijkheid
van de huidige bewoners nog lang niet in beeld is!
* De tijdelijkheid van gebouwen is eveneens van toepassing op het
hoekhuis Hoofdweg / Hamersweg wat een ware upgrading heeft ondergaan
en waar nu twee gezinnen wonen.
* De tijdelijkheid van de natuur hebben Henk en Femmie doen besluiten
een paar ‘boom-apen’ in te huren. De oude karakteristieke eiken die als
erfscheiding dienen hadden een onderhoudsbeurt meer dan nodig. De
boomverzorgers, handig manoeuvrerend aan een touw hebben noodzakelijk
onderhoud gepleegd en het dode hout agv een eerdere storm verwijderd.
* Tijdelijkheid van een ‘bijzonder natuurverschijnsel’ (??) duurde slechts 7
minuten. Bewakingscamera’s aan de Hamersweg constateerden in de nacht
van 20 op 21 juli ’s morgens om 04.30 uur een vreemd lichtverschijnsel wat
uit het niets verscheen en na 7 minuten weer verdween. Dit verschijnsel
moet ongeveer de afmeting van wel 4m breed en 3m hoog zijn geweest en
heeft geen sporen oid achtergelaten. Er zijn vast en zeker natuur-minded
mensen in ons dorp die geïnteresseerd zijn in deze camerabeelden, zij
kunnen contact opnemen met telnr 688374.
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Danny van Hoogwaarden en Elizabeth de Jager hebben hun diploma
gehaald. Van harte gefeliciteerd allebei! Ze beginnen aan een nieuwe
uitdaging.
* Zaterdag 15 augustus jl. hield buurtvereniging De Kampen haar jaarlijkse
zomerbarbecue. Deze BBQ wordt op een Amerikaanse manier
georganiseerd. Bewoners nemen zelf hun vlees en drankjes mee. Het
bestuur zorgt ervoor dat verder alle benodigdheden aanwezig zijn. Het weer
leek een beetje roet in het eten te gooien, vandaar dat de locatie voor de
zekerheid dit keer een garage was. De BBQ werd gehouden bij Van
Hoogwaarden. Bedankt daarvoor! Het was weer ouderwets gezellig!
* Aan de Weidekamp is het een drukte van belang. De bouwvakkers rijden
af en aan. Het nieuwe huis tussen familie Kuperus en fam. De Vries schiet
al mooi op. Aan de andere kant van de weg bij Wijtske en Louise wordt het
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huis verbouwd. Succes met de verbouwingen! De betrokkenheid onderling
is erg groot. De buren van de Weidekamp houden het allemaal goed in de
gaten.
Regelmatig wordt er gekeken naar de vorderingen. En daarbij helpen ze
elkaar. Ze lenen bv. meubelen uit. Al een aantal keer zagen we Sieger en
Nick met een tafel, stoelen en een kast lopen.
Ja, wanneer je alles verkoopt moet je weer lenen. Afgelopen periode werd
er behoorlijk veel huisraad verkocht bij Weidekamp 6. Dit bleef niet
onopgemerkt, want de kopers belden standaard eerst aan bij Grote Kamp
6. De Weidekamp bleek wat lastig te vinden…
* Het activiteitenseizoen staat weer voor de deur. Het bestuur zal weer
proberen om wat leuke activiteiten te organiseren. Inbreng van de
buurtbewoners is altijd welkom!
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Ferdinand en Tina Sterkenburgh van Westerhofstraat 2 hebben elkaar op
3 juli j.l. het jawoord gegeven. Veel geluk!
* Brenda Peereboom is geslaagd voor haar diploma en verruild het Linde
College voor het Friesland College in Heerenveen.
* Marjan Maatman is geslaagd voor haar diploma Verzorgende IG, nog van
harte gefeliciteerd!
* Eén van de drie oude bomen, die aan het begin van de Westerhofstraat
staan, heeft de vorige harde wind niet overleefd. Hij kwam met veel
gekraak naar beneden en miste op een haar na het huis wat er naast staat.
Deze boom droeg al heel wat jaren geschiedenis met zich mee. Laten we
hopen dat de andere twee het nog langer volhouden.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Lekker lopen en eten met de Warkgroep ‘Bekiek et mar’
Op zundag 27 september 2015 om 14.00 ure orgeniseert de Warkgroep
‘Bekiek et mar’ vanaf Lunia Oldeberkoop een Stellingwarverdag veur
elkenien die as van de Stellingwarver kultuur en van heerlike
streekprodukten hooldt.
Inlochtings over de kosten kun jim vienen op www.bekieketmar.nl en de
opgaves (graeg een weke van te veuren) kun jim doen via de email:
karstab@gmail.com of aanders gewoon bi’j Kim Linse via de tillefoon van
Lunia. Et is ok meugelik appat an et middagpergramme mit te doen of
alliend an de streekmaoltied.
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De vrijwilliger
Nadat we in de vorige jaargang van de dorpskrant
bij inwoners zijn geweest, die veel vrijwilligerswerk
gedaan hebben in Oldeholtpade hebben we het nu
iets verder op gezocht. We waren bij Yvonne de
Jager aan de Westerse Kamp. Zij is sinds een jaar
na de oprichting, nu ongeveer vier jaar
vrijwilligster
bij
de
voedselbank
van
Weststellingwerf. Yvonne wil graag vertellen over
de voedselbank. Niet omdat ze nu zo graag wil
vertellen over haar zelf, maar dan kan ze even wat
vooroordelen wegnemen over mensen, die van de
voedselbank gebruik maken. ‘Het is mooi dat de
voedselbank er is, maar tegelijk ook spijtig dat dit
nodig is’. vertelt ze. ‘We denken vaak dat er geen
armoede is in Nederland. Er zijn toch genoeg
uitkeringen,
zoals
bijstandsen
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
mogelijk. Mensen lopen er niet mee te koop, dat ze niet rond kunnen
komen. Er is echt verborgen armoede; ook in onze gemeente. Als ik dan
mee kan helpen om hen een keer maand een voedselpakket kan aanbieden,
is dat toch mooi. Mensen melden zich niet zo snel bij ons. En als zich
melden, is ook nog een strenge screening. Dus van misbruik is echt geen
sprake.’
Yvonne helpt om de pakketten daadwerkelijk vol te krijgen voor de mensen.
In Weststellingwerf worden er +/- 85 kratten uitgedeeld in Noordwolde en
Wolvega voor gezinnen, tweepersoons en eenpersoons gezinnen. ‘De
gezinnen waar wij de pakketten voor maken zijn voor ons ook anoniem. Ze
kunnen van zo’n pakket dan misschien drie dagen eten en dat voor één krat
in de veertien dagen.’
Hoe komen jullie aan al dat eten?
‘Dat komt veelal van bedrijven: restpartijen of verkeerde bestellingen. Wij
krijgen het meeste uit Drachten. Daar is ons distributiecentrum gevestigd.
Ook houden we wel acties bij winkels. Dan vragen we het winkelend publiek
of ze eten willen doneren. Het is leuk als mensen spontaan iets willen geven
en die mensen zijn er gelukkig heel veel. Maar het is soms ook wel
frustrerend’, zegt Yvonne. ‘Zelf ben ik er allang van overtuigd dat dit werk
echt nodig is. Het is iedere keer weer een verrassing wat er binnenkomt. Ja
en dan komt het leukste werk, het vullen van de kratten. Als we die dan
weer kunnen weggeven, geeft dat een goed gevoel. Yvonne en wij van de
redactie natuurlijk ook, hopen dat we door dit schrijven meer mensen hun
vooroordelen aan de kant zullen zetten. En zo spontaan iets zullen doneren
wanneer er een kleine bijdrage wordt gevraagd bij de supermarkt door de
vrijwilligers van de voedselbank. Het kan ons allemaal overkomen dat we in
omstandigheden raken dat we het financieel even niet redden en een
steuntje in de rug nodig hebben. Bovendien, als we iets voor een ander
doen worden we er zelf ook gelukkig van. Yvonne bedankt voor je verhaal
en natuurlijk je inzet bij de voedselbank!
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Verenigingsnieuws
Speeltuinvereniging “t Speulhoolt
Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt organiseert op
ZATERDAG 17 OKTOBER
EEN VOSSENJACHT
Dit wordt georganiseerd voor de basisschoolkinderen
van groep 5 tm 8
Aanvang 15.30 uur bij café Wever. Het duurt tot
±18.00 uur en na afloop bij Café Wever PATAT en een
glaasje drinken
Het opgavenformulier komt begin oktober op school
‘De Striepe’ te hangen
Basisschoolkinderen van andere scholen
welkom en kunnen zich opgeven bij:
Micha Scheltinga
Lando Meijerink

zijn

ook

06 27105474
06 21283020

------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
We bin weer mit de rippetiesies begonnen mit toch hiel wat veraanderingen.
Tjeerd is ziek en kan niet mit doen. Ok Geertje het hierdeur ofhaokt. Veur
Tjeerd komt Gerrit Bouw, veur Geertje, Aukje Jellesma. En ja, Joop was
ophullen en wodt deur Geert Popkema opvolgd. We zullen netuurlik weer
oons uterste best doen om d’r wat moois van te maeken. Mit rippeteren
wodt een protte lachen, dus we hopen dat jim dat ok doen in november.
Kiek veur de aorighied even op www.flyingstars.nl. Daor staot van alles
op.Foto’s optredens en jim kun dan drekt kieken wie oonze ni’je leden
binnen.
-Femmie-
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Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Geslaagde excursie Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Zondag 23 augustus heeft de Vogelwacht een excursie georganiseerd voor
alle leden. Op een zonovergoten zondag zijn we met een aantal auto’s
vertrokken naar Marrum. Daar aangekomen mochten we in een
panoramawagen plaatsnemen, die ons gedurende 2 uren rondreed door het
prachtige buitendijkse gebied. De gids, die ons begeleide, wist ontzettend
veel te vertellen en ondertussen genoten we van het weidse uitzicht. Zo nu
en dan gingen we even de wagen uit om e.e.a. van dichtbij te kunnen
bekijken. We kunnen zeker terugkijken op een geslaagde excursie.

------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Op De Striepe is iedereen weer thuis gekomen na 6 weken zomervakantie
en vol energie gestart met een nieuw schooljaar.
Voor de vakantie werd er nog afscheid genomen van groep 8; Rick Bijl,
Sanne Hermse, Nyncke Kuperus, Dianna Zandstra, Mika Hoekstra, René
Schultinga en Floris van Rouwendaal gaan nu naar het Linde College in
Wolvega. Susanne Binnema, Leon Kramer, Jesse Delfsma en Wietse de
Haan zetten hun schoolcarrière voort op het Terra in Wolvega.
Ook Roos Hermse en juf Ria zwaaiden we uit. Roos gaat nu naar school in
Wolvega en juf Ria is in de zomervakantie bevallen van dochter Iza. Waar
juf Ria na haar zwangerschapsverlof aan de slag gaat is nog onbekend.
Na een kleine interne verhuizing waren er maandag 17 augustus veel nieuwe
gezichten op school.
Allereerst de leerlingen afkomstig van Obs de Drie Dorpen; Milan Mahieu (groep
2), Hannah Hoeksma (groep 5), Noortje Kromkamp (groep 5), Joris Koopstra
(groep 6), Martijn Strampel (groep 6), Emma de Vries (groep 6), Erika Bos
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(groep 7), Bart Schokker (groep 7), Sanne van der Weg (groep 7), Inez de Boer
(groep 8), Meike Hiemstra (groep 8), Maurits Hoeksma (groep 8).
Colin en Eva de Vries zijn in Oldeholtpade aan de Hoofdweg komen wonen en
zitten nu ook op de Striepe in respectievelijk groep 6 en groep 4.
Juf Anja Bruinenberg is van de Drie Dorpen met de kinderen meegekomen naar
de Striepe, zij is dit schooljaar juf van groep 8. Juf Paula Mulder, afkomstig van
de Vensterschool, staat nu samen met juf Paulien Reinke in groep 5/6. Tenslotte
juf Regina de Boer, zij heeft ook de Vensterschool verlaten om samen met juf
Anja Sinnige les te geven aan de kinderen van groep 1/2.
Veel veranderingen, maar na 3 weken voelt iedereen zich al behoorlijk thuis en
hebben we gezellige en leerzame weken achter de rug.
Ik wens iedereen ook dit schooljaar veel leesplezier toe.
Namens het Striepe team
-Anita de VriesP.S. Schrijft u alvast op de kalender dat Obs De Striepe op vrijdag
11 december van 16.00-20.00 uur een kerstmarkt organiseert!
Hiervoor zijn wij nog nodig: oude KERSTspulletjes (echt alleen kerstspullen)
en t.z.t. nog divers groen voor de te maken kerststukjes. In de volgende
dorpskrant zullen wij de eventuele inleverdatum doorgeven.
-----------------------------------------------------------------------------------Mijn vakantie:
Meike: Ik ben naar Italië geweest. We stonden aan het Gardameer. Het
weer was heel mooi.
Inez: Ik ben naar Grand Canaria geweest. We gingen met het vliegtuig. We
hadden heel mooi weer.
Maurits: ik ben met de zeilboot weggeweest. We gingen naar Texel.
We hebben heel mooi weer gehad.
Stef: Ik heb twee dingen gedaan. Met mijn vader ging ik varen en met mijn
moeder ben ik naar Brabant geweest. Het weer had wel wat beter gekund.
Odilia: Ik ben naar de Vogezen in Frankrijk geweest. Het was mooi weer.
Ik heb ook gerodeld.
Ellen: Ik ben naar Oostenrijk geweest. Ik heb geklommen in de bossen. Ik
heb ook lekker gezwommen.
Anna-Fleur: Ik ben naar Italië geweest. We hebben ook dolfijnen en
walvissen gezien. Het was heel leuk.
Dolf: Ik ben naar Duitsland geweest. We hebben veel regen gehad.
We hebben 1 keer gezwommen.
Tim: Ik ben naar Frankrijk geweest. We hebben heel veel dingen gedaan.
Het leukste vond ik klimmen in het klimbos.
Vera: Ik ben naar Griekenland geweest. We gingen met het vliegtuig naar
Kreta. We zijn met de boot naar Sissi geweest.
Hans: Ik ben naar Zwitserland op vakantie geweest. We zijn op de Niesen
geweest. En we hebben gevaren op de Thunersee.
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Sem: Ik ben niet op vakantie geweest. Ik ben wel 1 dag
naar Texel geweest bij Strandpaal 12. Ik heb thuis ook
leuke dingen gedaan.
Sander: Ik ben naar Frankrijk geweest. We hebben heel
veel gezwommen. Ook hebben we veel leuke dingen
gedaan.
Wytse: Ik ben met het vliegtuig naar Alicante geweest.
We zaten dicht bij de kust. We konden zo, vanaf het hotel,
het water inspringen.
------------------------------------------------------------------------------------

IJsclub Naar Buiten
IJsclub Naar Buiten bestaat 30 oktober as. 125 jaar. Wij willen hier op
feestelijke wijze bij stilstaan.
Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging..

------------------------------------------------------------------------------------

Ons Genoegen/VocaLinde
Ons Genoegen krijgt nieuwe naam
Vanaf dit nieuwe seizoen gaat onze plaatselijk zangkoor verder onder de
naam ‘VocaLinde’ . Al heel lang waren er plannen om de naam meer aan
te passen aan de geest van het koor. In de afgelopen jaren is het repertoire
dusdanig omgebouwd dat de naam Ons Genoegen naar de mening van
velen eigenlijk wat oubollig overkomt. En dat is zeker niet wat het koor
uitstraalt. Het koor is uitgegroeid tot een van de betere koren in Friesland
en er worden veel (pop)liedjes van deze tijd gezongen waarmee een breed
publiek wordt vermaakt. De nieuwe naam "’VocaLinde’ past veel beter.
Zo gaan we dan de eerste keer optreden onder deze naam op het
Lindefestival in Wolvega. ook daar is lang naar uitgekeken. Ook in de naam
van dit grote evenement waar duizenden op af komen komt dus het woord
Linde voor en dat is natuurlijk geen toeval. De naam van dit prachtige
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riviertje in onze gemeente is al vele malen gebruikt om aan te geven waar
het vandaan komt. Dit seizoen zal voor ‘VocaLinde’ weer veel zangplezier
moeten brengen.
Onze vaste dirigent Hinke Jelsma kwam de eerste
repetitieavond al direct weer aan met een paar door haarzelf bewerkte
arrangementen van huidige popnummers. Daarbij zoekt zij altijd naar iets
extra's om alle stemmen van het koor een eigen identiteit te geven in de
nummers. Dan weer is er een hoofdrol voor de sopranen, dan weer komen
de tenoren, alten of bassen meer op de voorgrond. Kortom het blijft een
genoegen om te zingen bij ‘VocaLinde’. Kom ons zeker beoordelen op het
Lindefestival. We zingen in de vroege middaguren en laten een groot deel
van ons repertoire dan aan het publiek horen. En natuurlijk zijn nieuwe
leden van harte welkom, iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 10.00 uur
in de Stepanuskerk van ons dorp Oldeholtpade.
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O.
Van Beachkorfbal naar weer gewoon Veldkorfbal
Na een lang seizoen snakken de meeste sporters in de zomermaanden naar
even niks doen; geen trainingsverplichtingen; tijd voor andere dingen. Daar
waar het kader achter de schermen veelal nog geruime tijd bezig is met de
afhandeling van het oude en de opstart van het nieuwe seizoen. En toch
hebben zowel de actieve sporters als de vele vrijwilligers binnen een
vereniging tijd nodig om even de zinnen te verzetten, minder te
vergaderen, zaken te regelen, problemen op te lossen. Even wat andere
dingen om weer gretig te worden, de accu weer op te laden. Maar als de
schoolvakanties achter de rug zijn wordt alles weer opgestart.
Nadat het oude seizoen was afgesloten met het gezellige maar verregende
toernooi-voor-niet-voetballers,
het
DPT
toernooi
voor
noordelijke
jeugdtalenten en de parkeersessies bij Traffic Support hebben de korfballers
inmiddels na een trainingskamp, de nodige oefenpartijen en toernooien de
draad weer opgepakt en de eerste competitieronden met wisselende
resultaten alweer afgewerkt. Nieuwe jonge mensen moeten ingepast
worden, anderen hebben besloten een stapje terug te doen of hun actieve
korfballoopbaan te beëindigen vanwege werk,studie of gezin.
In de komende weken probeert onze hoofdmacht zich na een geslaagde
seizoensouverture tegen DOS ’46 een goede uitgangspositie te verwerven
voor de start van de zaal half november en het 2e deel veld daarna. Andere
(jeugd) teams proberen te wennen aan een hoger niveau of een oudere
leeftijdscategorie. Over een aantal weken weten we waar we met elkaar
staan en wat we voor de rest van het seizoen wellicht kunnen en mogen
verwachten. Onze hoofdmacht speelt thuis op 20/9 tegen NIC – Groningen,
26/9 tegen Oost-Arnhem, op 10/10 tegen SKF, terwijl de Stellingwerfse
derby De Hoeve – SCO geprogrammeerd staat voor 4/10.
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Ook de Kangoeroe Klup voor 3-6 jarigen heeft inmiddels zijn speltrainingen
op de zaterdagochtend in de Striepe hervat. Daarnaast is een nieuwe groep
F-jeugd 5 t/m 7 jarigen eveneens op de zaterdagochtend begonnen om
zich de eerste beginselen van het 4-Korfbal eigen te maken en is er een
nieuwe website gelanceerd. Ook is men binnen de vereniging zeer benieuwd
naar de besluitvorming binnen de gemeenteraad in de komende periode of
het licht voor vervanging van de kunstgrasmat door hen op groen gezet zal
worden.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
Het gewone bijzonder. (Ik ben nog aan het “nazomeren”)
De meeste mensen die ik ontmoet vinden van zichzelf niet dat ze bijzonder
zijn; het zijn “ gewone mensen”. Ze wonen op het platteland en zijn blij
daar hun plek te hebben . Maar als de zomervakantie aanbreekt en de
fietsers onze gemeente doorkruisen..... Fietsers die van ver komen en hier
een Fietsvakantie doorbrengen, dan gebeurt er soms wat. Zij vinden het
leuk te zien hoe wij hier leven en werken; Ons gewone leven is voor hen
bijzonder. Ze willen maar wat graag een kijkje nemen in onze wereld. Wat
is het leuk om dan wat te vertellen over wat voor ons zo gewoon en voor
hen zo bijzonder is. Zo is er het echtpaar met de Fuchsias. Ze laten zien
wat ze zoal gekweekt hebben op een “Open dag”. Groot is de belangstelling
en de verwondering dat dat zomaar kan.
Een buurman die een paar bijenvolken heeft, vertelt er voorbijgangers wat
over. Mensen met een mooie bloementuin of een moestuin hebben een
praatje over de heg. Laten zien hoe het allemaal groeit en hoe leuk het is
om dat van dag tot dag te volgen. Of ze komen op de groentemarkt bij het
dorpshuis in Nijeholtpade om hun overtollige groente en andere producten
te slijten. In die ontmoeting hoor je ook allerlei recepten en tips.
Donderdagavond van 7 tot (half) 8. En dan heb ik het nog niet eens over de
vrijwilliger die tijdens ‘kerkepad’ mensen vertelt over de geschiedenis van
het kerkgebouw en hen een kop koffie aanbiedt. Zo vieren we met elkaar
de zomer!
Ik woon op een kruispunt van fiets- en wandelroutes. Dorpsbelang heeft
een picknicktafel neergezet waar voorbijgangers even op adem kunnen
komen. Dezer dagen zitten daar vaak mensen even te pauzeren. Het gras
eromheen wordt een paar keer per jaar met een trekker van de gemeente
gemaaid. Omdat mijn buurman niet wil dat het, in de tussenliggende
maanden, een rimboe wordt, gaat hij er elke week met zijn eigen
grasmaaier overheen zo blijft het gras kort. De fietsers vinden onze
gemeente erg gastvrij: “bijzonder netjes is het hier en dat gras zo mooi
gemaaid” hoorde ik iemand zeggen. Bijna antwoordde ik: “Dat vinden wij
gewoon” maar ik begreep dat het bijzonder is en zei: “ik zal de
complimenten overbrengen”.
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Dat doe ik dus bij deze: een compliment aan alle mensen die door grote of
kleine daden iets van onze mooie leefomgeving delen met voorbijgangers
en zomergasten en zo laten zien dat we bijzonder trots zijn op dit stukje
van de wereld waar we mogen wonen. Als je met de ogen van een ander
kijkt, leer je dat het gewone ook bijzonder is. Ik wens u allen een bijzonder
goede nazomer! PdH.
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Amerikaanse taferelen bij dorpsfeest
Van 19 t/m 21 juni stond ons dorp in het teken van het dorpsfeest. Met dit
jaar voor het eerst een thema: ‘Amerika’. Drie dagen lang stond ons dorp
compleet op zijn kop! Herinneringen ophalen? Bekijk de foto’s nog eens op
onze Facebook pagina: Feesten Oldeholtpade!
Alle uitslagen:
Vrijdag: Spel ‘Ik houd van Amerika’: 1 Hoofdweg West 2 Nieuwbouw
Midden 3 Hoofdweg Midden
Zaterdag: Jeu de Boules: 1 Jan van der Laan 2 Klaasje de Haan 3 Rieteke
van Huizen
Volleybaltoernooi: 1 Money 2 Poar Neem’n 3 De Kampen 4 Mercurius
Stormbaan ‘In the navy’:
Jongens: Groep 3 t/m 5 1 Nick 2 Arwin 3 Ties
Groep 6 t/m 8 1 Leon Kramer 2 Hans Binnema 3 Maurice Albers
12 jaar en ouder 1 Joshua van Weperen 2 Jelmer Dijkstra 3 Stefan Halsema
Meisjes: Groep 3 t/m 5 1 Esmée 2 Roos 3 Silke
Groep 6 t/m 8 1 Sanne Hermse 2 Mabel 3 Vera Bron
12 jaar en ouder 1 Britt Kleinsmit 2 Chantal Wever 3 Tess Koning
Zondag: Wedstrijd cup cakes bakken en versieren: Paula van Dijk
Kleurplaatwedstrijd: 1 Mari Prakken 2 Erin van Vleeren 3 Esmée Nijholt
Tippeltocht: kinderen 1 Jorn Hoogeveen 2 Vera Bron 3 Odilia de Vries
Volwassenen 1 Julian en Katinka ter Schure 2 Ans Vaatjes, Dieneke
Hoekstra 3 Klaas Bron, William de Vries
Straatversiering: Hoofdweg Midden
Vaute Sundag: Kenny Houtman en Jolanda Huismans
------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In et Hoolt
De zomervakantie zit erop en de najaarsactiviteiten op de tennisbanen zijn
in volle gang. Het weekend van 12 en 13 september wordt het Stellingwerftoernooi gehouden. Een mix-dubbel toernooi waarbij in poules van
verschillende sterkte tussen de koppels wordt gestreden om de eerste
plaats, maar ook de clubs onderling strijden om de clubprijs. In et Hoolt
doet mee met maar liefst 6 koppels!
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Ook in de najaarscompetitie doet onze tennisclub mee. De komende
maanden worden er op de donderdag- en vrijdagavonden wedstrijden
gespeeld op ons park. Het is dan wel geen niveau Wimbledon, maar vaak
toch net zo spannend om naar te kijken. Support is welkom! Via de
kalender op de website www.tvinethoolt.nl kun je zien op welke dagen de
teams thuis moeten spelen.
Terwijl de najaarscompetitie net is begonnen worden de teams ingedeeld en
ingeschreven voor de voorjaarscompetitie. Iedereen die lid is van onze club
mag meedoen aan de competitie. Belangstelling? Neem contact op met de
competitieleider via VCL@tvinethoolt.nl
September is ook de maand van het wijntoernooi en het bokbiertoernooi.
Op de dinsdagmiddagen spelen de dames hun partijtjes en op de
woensdagavonden gaan de heren los. Sportiviteit en gezelligheid gaan
hierbij hand in hand. Wanneer het wijn- en bokbiertoernooi zijn afgelopen,
gaat de toernooicommissie alweer verder plannen. Ieder jaar wordt er een
Mix-winter-club competitie afgewerkt. Om de 14 dagen van oktober t/m
maart wordt er dan op de woensdagavond getennist. Gewoon lekker buiten
op onze kunstgrasbanen. Tegen koude kun je je immers kleden?!
Wil je nog vaker tennissen? Ook de laddercompetitie start in het najaar en
de lessen op de maandagavond gaan ook bijna de hele winter door! En
wanneer de banen niet bezet zijn voor de één of andere competitie, dan
kun je natuurlijk ook puur recreatief een balletje slaan.
Tennis alleen een zomersport? Echt niet! -Francien Spannenburg------------------------------------------------------------------------------------
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Kinderpagina
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Het Prikbord

Wilt u ook adverteren in onze dorpskrant?
Voor 5 edities per jaargang betaald u voor:
¼ pagina
€55,½ pagina
€80,1 pagina
€115,Heeft u belangstelling? Neem dan even contact op
Met Gerlinda Delfsma: 0561-616165

Gratis af te halen:
Betontegels 30 x 30 cm.
Hoofdweg 60, tel. 688405

Heb een aantal tuinklussen, die voor mij alleen wat
te zwaar zijn. Welke student wil mij tegen een
vergoeding helpen.
Jaap Resink, Hoofdweg 165, Oldeholtpade
Tel. 0561 475555
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Welkom op huisnummer…8.
In deze rubriek gaat de redactie op
bezoek in Oldeholtpade bij woningen
met huisnummer 8. Een heel seizoen
bezoeken we elke editie een andere
straat,
benieuwd
van
wie
de
voordeur is...
We beginnen de eerste editie van dit
nieuwe
seizoen
in
de
Westerhofstraat, hier wonen Henk
en Jeanet Wuis. Helaas is Jeanet aan
het werk, maar Henk ontvangt ons
hartelijk met een kop koffie.
Oorspronkelijk komt hij uit de buurt van Dokkum en Jeanet uit Assen. Ze
ontmoeten elkaar daar op de dansschool, waar de passie voor dansen
uitgroeid tot een hoog niveau wedstrijddansen.
'Helaas zijn we naar omstandigheden daar toen mee gestopt.', vertelt Henk.
Na jaren in Assen te hebben gewoond, besluiten ze naar Friesland te
verhuizen. Henk werkt op dat moment bij Arriva en de rit van Assen naar
Heerenveen elke dag is toch wel lang. Hun zoektocht naar een nieuwe
woning begint in eerste instantie in de omgeving van Heerenveen, maar in
de loop der tijd wordt die kring steeds iets groter. Wanneer ze op een dag
langs Oldeholtpade rijden zegt Jeanet nog: 'Dat nooit!'
Todat ze toch het huis op de Westerhofstraat bezichtigen en er eigenlijk
snel uit zijn.
'Dit is het!'
Inmiddels is dat zestien jaar jaar geleden en hebben ze er nog geen dag
spijt van.
'Het woont hier zeer prettig, het is rustig en de omgevng is mooi. Ook is de
bereikbaarheid goed en ondanks dat we hier niet alles hebben, is het toch
binnen handbereik.'
Wie wel eens een hapje eet bij Van der Valk in Wolvega heeft een grote
kans om Henk tegen te komen. Hij werkt daar sinds vijf jaar als buffetkok
en heeft het goed naar zijn zin.
Jeanet werkt als telefonisch adviseur bij de Rabobank in Heerenveen.
Sinds een poosje hebben ze, na dertig jaar niet te hebben gedanst, hun
vroegere passie weer opgepakt. Hun volwassen dochter Kitty is getrouwd
met Marthijn Drenth en wie zijn achternaam een beetje kent, kan wel raden
dat Henk en Jeanet dansen bij Dans Domein Drenth in Wolvega.
Een andere passie van Henk is kruisboogschieten, bij de vereniging in
Oosterstreek. Deze sport beoefend hij al zeker dertig jaar en hij schiet
inmiddels in de Ereklasse, niet ver verwijderd van de Hoofdklasse. Kort
geleden heeft hij nog een prijs gewonnen in zijn klasse, bij zijn oude
schietvereniging in Assen, de Gouden Pijl. Hij is er best trots op dat hij als
oud lid deze prijs, die voor het eerst werd uitgereikt in de wacht heeft
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gesleept.
Verder is hij ook nauw betrokken als bestuurslid voor het Noorden van ons
land en reist geregeld af naar andere provincies voor vergaderingen.
'Hier is Kruisboogschieten niet een bekende sport, maar in het Zuiden zijn
ze erg actief. In Brabant en Limburg hebben de kleinste dorpen zelfs vaak
meerdere verenigigen.' Binnenkort staat het Nederlands Kampioenschap op
het programma, waar hij hoopt ook hoog te eindigen. Ook tennist hij, maar
heeft dat na een blessure nog niet weer opgepakt. In haar vrije tijd doet
Jeanet aan Zumba. Ze krijgt de lessen van haar eigen dochter Kitty, die als
instructrice werkt bij Dans Domein Drenth. Verder houden ze beiden van
reizen, van Amerika tot Zweden, ze hebben al veel gezien. 'En er is nog
genoeg te ontdekken in de wereld.'
Rond december verwachten ze hun eerste kleinkind en kijken er rijkhalzend
naar uit. Als we Henk vragen of hij en Jeanet er aan denken om ooit weer
te verhuizen, antwoord hij: 'Zeg nooit 'nooit', we weten niet wat er nog op
ons pad komt. En wanneer Jeanet ergens 'nooit' op zegt, weet je het
natuurlijk helemaal niet zeker.'
Met een lach vervolgt hij: 'Maar voorlopig zijn we prima op onze plek in
Oldeholtpade.'
------------------------------------------------------------------------------------
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Kleurplaat
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Agenda
12-10-2015
17-10-2015
30-10-2015
7, 13 en 14-11
14-11-2015
16-11-2015
23-11-2015

Oud papieractie De Striepe
Vossenjacht
125-jarig bestaan voor
leden ijsclub
Uitvoering Flying Stars
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe
Ledenvergadering ijsclub

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
15.30 uur, Café Wever
20.00, De Rustende Jager
20.00 uur Dans Domein Drenth
Thema: Bij de kachel
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00, De Rustende Jager

N. B.
Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit
inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446,
e-mail wever.kids@home.nl of er op die datum misschien al iets is gepland!
Per e-mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de
tijd. De vergaderingen of andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld,
komen niet alleen in deze agenda, maar ook op de website te staan.

Holenpathe
is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door
een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.
Medewerkenden:
Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Margreet ter Schure
Annemiek de Vries
Anneke de Vries
Andries van Huizen
Jan de Boer
Drukpunt Gorredijk
Hoofdweg 128
NL55 RABO
0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Piet Regtop

e-mailadres: holenpathe@gmail.com
tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade
ovv. Werkgroep dorpskrant

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te
korten of eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een
latere uitgave geplaatst
wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.
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