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Voorwoord 
 

Feestdagen achter de rug, een nieuw jaar vóór ons. Nog goede voornemens 
voor het nieuwe jaar? Mooi, dan kunnen we weer verder. Oh ja, de 

Ooldejaorskuier was weer een succes. Die houden we er in. Nu de winter nog 
even. Natuurlijk zijn er weer veel mensen die hals reikend uitkijken naar ijs 
en sneeuw en dus winterpret. Begrijpelijk. Maar even veel zullen ook stiekem 
dromen van het voorjaar. Niet iedereen is gecharmeerd van het winterweer. 
Maar wanneer dat toch toeslaat, dan wensen wij de sportievelingen onder 
ons veel plezier! Maar vergeet niet tijd vrij te maken voor een evenement dat 

in korte tijd zeer populair is geworden. Binnenkort is het weer zover: Olpae 
Kwist! Vorig jaar ging het er ongekend fanatiek aan toe. Het dorp heeft de 
smaak te pakken en wij verwachten een felle strijd om de begeerde Olpae 

Kwist trofee. De ploegen hebben nu ervaring opgedaan. Maar de spelleiding 
zal geen concessies doen aan het niveau, dus wij verwachten opnieuw een 
pittige uitdaging.  
De tweede editie van de quiz is op zaterdag 17 februari en aanmelden kan 

tot 1 februari bij olpaekwist@hotmail.com. Daarna kunnen we uitzien naar 
de feestelijke uitreiking van de trofee.  
Zo, weer voldoende prikkels om de komende tijd door te komen (tot maart) 
en dan zijn de voorjaarsdromers aan de beurt! Vergeet de volgende 
kopijdatum niet. Heeft u een bijdrage? Wij ontvangen het graag, mits het 
voor de kopijdatum aangeleverd is. Daarna kunnen wij het plaatsen niet 
garanderen. We zien de kopij tegemoet op holenpathe@gmail.com. 

 

kopij aanleveren vóór 16 maart 2018 
 

Thema:  “Broeden” 
    
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Burgerlijke stand 
  

Geboren:  
 

  

10-12-2017   Rens Zoon en broertje van Jessica, Vincent 
Niek en Stan Hoekstra, Hoofdweg 171 

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

Overleden: 
 

  01-01-2018     A Sierdsma Grote kamp 21 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nieuwe inwoners: 
 

Johan Hoekstra, Jessica Roeke, 
Elise,Elianne en Hinse 

Hoofdweg 65 

Margreet en Henk Lukkes Hoofdweg 70 

Sikke en Aly Born-Hoornstra Hoofdweg 131 

Andries en Gerda Hornstra Hoofdweg 100 

Diana Sofia Nijholt Hoofdweg 152 
Marco en Ilse van Galen Hamersweg 11 
Hans en Saskia en Thijs Hogeling Hamersweg 8 

 

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

onvolkomenheden.  

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

Buurtpraot 
 
 
 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Oud en nieuw is op De Kampen rustig verlopen. We konden genieten van 

het mooie siervuurwerk.  

 

* Maar gelijk de eerste dag van het nieuwe jaar was er al heel verdrietig 

nieuws. Onze betrokken, belangstellende buurtgenoot Auke Sierdsma is 

overleden. Hij was met de herplant van onze bomen er nog bij. Hij genoot 
van het borreltje wat door de catering dames werd aangeboden. Hij gaf aan 
dat hij nu niet meer kon zijn dan slechts toeschouwer. Hij verontschuldigde 
zich eigenlijk.  
De dames van de catering gaven als antwoord: “U heeft het borreltje meer 
dan verdiend!” Jannie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 

toegewenst met het verlies van uw man, jullie vader en grootvader!  

 
 

 
 

 

https://maps.google.com/?q=Hoofdweg+131&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hoofdweg+152&entry=gmail&source=g
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* De nieuwjaarsreceptie van 7 januari jl. werd druk bezocht. We hebben ook 
even het nieuwe, in aanbouw gedeelte, van “De Rustende Jager” bekeken. 
Wat wordt het mooi. Daar kunnen straks gezellige feestjes worden gehouden! 

* Ook konden we nieuwe bewoners welkom heten. Jeroen, Inge en hun 
kinderen wonen sinds december 2017 op Grote kamp nr. 13. Van harte 
welkom en heel veel woonplezier! 

  

* Piet en Alie Nijp hebben hun huis verkocht en gaan t.z.t. naar Limburg 
verhuizen, in de buurt van hun dochter, schoonzoon en kleindochter. We 
wensen hun heel veel succes met de aanstaande verhuizing en de bouw van 
een nieuw huis.  

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

Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

* Langs deze weg, wil ik een ieder graag bedanken voor de vele bezoekjes 
bij mijn verblijf in het ziekenhuis. Twee weken en de zeven weken in  
“Lindestede” en bij mijn thuiskomst. En niet te vergeten de vele kaarten die 
ik heb mogen ontvangen. Dat is voor mij een geweldige steun geweest. 

Akke Zandstra. 
 

* Gerrit en Alie zijn na een verblijf van zeven en een halve week in Colombia 
weer terug op hun stek. Zij zijn op 20 december met hun dochter Diana thuis 

gekomen. Na de feestdagen rustig te hebben doorgebracht en om aan elkaar 
te wennen, proberen zij het gewone leven weer op te pakken. Diana gaat 
inmiddels al naar school en doet erg haar best om wat Nederlands te leren.  
Zij willen ook graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, leuke reacties, 

kleding, speelgoed, cadeaus, enz wat zij hebben ontvangen voor en na hun 
thuiskomst. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* De in november gemeten snelheden van de “Smiley” zijn door Pl. Belang 
uitgelezen en vielen niet tegen. Resultaat van locatie Hamersweg: ca. 24% 
van de voertuigen reden sneller dan de toegestane 60 km/uur. Hoewel er 
enkele snelheden van 90 en 100 km zijn gemeten hielden de meeste 

bestuurders zich redelijk goed aan de toegestane snelheid.  
 

* Aardig om te weten: in de 2 x 24 uur dat de “Smiley” snelheden 

registreerde zijn er 700 voertuigen over de Hamersweg richting het dorp 

gegaan. 
Stel dat er ook 700 voertuigen het dorp uitreden gedurende 2 etmalen dan 
betekent dit dat er per dag 700 gemotoriseerde vervoersbewegingen op de 
Hamersweg zijn! 
 

* Inmiddels hebben wij tijdens een gezellig samenzijn “afscheid” genomen 
van onze buurtjes Frans en Riet vd Maat. Tijdens deze middag hebben we 
ook kennis kunnen maken met de toekomstige buren nl Marco en Ilse van 
Galen. 
Zowel zij als wij hebben er het volste vertrouwen in dat Hamersweg 11 een 

fantastische plek is om te wonen. 
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* Naast Hamersweg 11 heeft ook nr. 8 nieuwe bewoners gekregen. 
Gert Jan Hogeling is verhuisd naar Wolvega en zijn broer Hans is er komen 
wonen met Saskia en zoon Thijs. Deze jonge mensen hebben vergevorderde 

plannen om het ouderlijk huis van Hans te vervangen in een landschappelijke 
woning. 
 

* En om te integreren kom je als nieuwe buren toch gewoon meedoen met 
de 2e dorpskwis. Tijdens zo’n hectische maar vooral gezellige avond leer je 
elkaars kwaliteiten kennen. En die zijn er aan de Hamersweg! Vorig jaar 
werden we eerste nietwaar? 
Je zult elkaar maar eens nodig kunnen hebben………. 
 

* Het sport gebeuren van Oldeholtpade bestaat niet alleen uit voetbal of 
korfbal. Er zijn daarnaast ook vele andere sporten waar onze inwoners actief 
cq goed in zijn. 

Zoals Rosa Robben die onlangs goud won op individuele turnwedstrijden. 

Goed hoor Rosa, is Sanne Wevers misschien jouw voorbeeld? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wetenswaardigheden 
 

Paasbult 

 

We zijn inmiddels alweer begonnen met het maken van een paasvuur. Het is 
mogelijk om tegen een kleine bijdrage al uw tuin en snoeiafval te brengen. 
Geen stoppen, pallets en geverfd hout! 

In de maand januari en februari kunt u terecht op afspraak.  
Vanaf 10  maart is de bult elke zaterdag geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Vrijdag 30 maart is de bult ook geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 
13.00 uur tot 16.00 uur 
 

De kosten: Kleine kar €2,- Grote kar €4,- 
Voor een afspraak of verdere informatie kunt u contact opnemen met Erwin 
Kuipers tel. 06 20627423 of Otto Kuipers tel. 06 19952548 
 

Eerste paasdag paasvuur 

aanvang: 20.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Informatiebord 
 

Het informatiebord wat langs de Hoofdweg stond nabij de ingang van het 
Scheenebospad was verwaarloosd en niet meer van deze tijd. Veel 
automobilisten gebruiken momenteel één of ander navigatiesysteem. Dus tijd 
voor een nieuwe bestemming. 

Bij Meindert en Truus aan het Scheenebospad staat dit bord inmiddels netjes 
opgesteld achter de 2 rustbanken met prullenbak die Meindert daar 
eigenhandig heeft geplaatst en onderhoudt. Ongetwijfeld zal Truus zorgen 
voor interessante informatie op dit Informatiebord met de toepasselijke 
bijnaam Ietje van de Scheenebos! 
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Te huur: 
Met ingang van 1 mei as. het vrijstaande gebouw, Hoofdweg 169a 
(voormalige peuterspeelzaal). 

Dit gebouw is voor velerlei doeleinden te gebruiken zoals verenigingsgebouw, 
atelier, workshop of administratieve ruimte ed. 
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met S. Lantinga 688489 of  
W. Kemper 688374. 

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

OSW (Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega) 
 

Graag wil ik u iets vertellen over de OSW (Onafhankelijke Seniorenvereniging 
Wolvega) waartoe ook de omliggende dorpen behoren. Op dit moment 
hebben wij 891 leden en we hopen op niet al te lange termijn het 900e lid te 
mogen verwelkomen. 
 

De OSW heeft tweeënhalf jaar geleden afscheid genomen van de ANBO, dit 
vanwege allerlei personele en financiële perikelen etc. U zult er ongetwijfeld 
over gehoord en gelezen hebben. Toen is de vereniging OSW opgericht met 
eigen statuten, een vereniging waar de leden de baas zijn. 
 

Wie zijn wij? Wij zijn een actieve seniorenvereniging met meer dan 100 
vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging en de leden. Wij staan voor 
het opkomen voor en het behartigen van de lokale belangen van senioren in 

Wolvega en haar omgeving (o.a. de parkeertijd op het Van der Sandeplein is 
door de inspanning van de OSW van 2 naar 3 uur opgerekt). Wij staan voor 
het bevorderen van actieve deelname aan de samenleving en het bevorderen 

van de sociale contacten om zo het netwerk wat uit te breiden en 
eenzaamheid te voorkomen. De OSW wil dit bereiken door haar stem te laten 
horen bij lokale aangelegenheden, gemeentelijk beleid en voorlichting; 
samenwerking te zoeken met andere belangenorganisaties en 

welzijnsinstellingen waardoor leden van actuele ontwikkelingen op de hoogte 
blijven en door het aanbieden van diensten en het organiseren van allerlei 
activiteiten. 
 

Reguliere activiteiten zijn: Biljarten op diverse plaatsen binnen Wolvega, 
bowlen, zwemmen, aquarobics, wandelen, volksdansen, meer bewegen voor 
ouderen, klaverjassen, koersbal, schaken, leesgroep, bingo, sjoelen, 

fietstochten en jeu de boules. 
 

Overige activiteiten zijn: Kooklessen, schilderlessen, yoga, workshops 
klassieke muziek, reiscommissie voor het organiseren van diverse trips, een 
eigen cabaretgroep De Jeugd van Toen, een festiviteitencommissie die 
gezellige middagen/avonden organiseert, de spelmiddag in Oldeholtpade 
evenals het zangkoor in Oldeholtpade. 
 

Diensten die worden aangeboden zijn: Luisterend oor, hulp bij 
belastingaangifte, rijbewijskeuring, korting bij ziektekostenverzekeraar, 
deelname aan WMO-platform. 
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Ik hoop u hiermee wat meer over de OSW verteld te hebben.  
Mocht u verdere informatie willen ontvangen over het lidmaatschap van € 
20,- per jaar, neemt u dan contact op met dhr. Gerrit van Drogen, tel. 

614754. Ook hebben wij een eigen website: www.osw-wolvega.nl, daar kunt 
u kijken wat de OSW zoal te bieden heeft. Wellicht tot ziens! 
-Sjoukje Held, voorzitter- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Informatiedag  voor (toekomstige) senioren op 3 maart 2018. 

  

“ToekomstWonen.nu” organiseert zaterdag 3 maart van 10.30 – 15.30 uur 
een informatiedag voor (toekomstige) senioren in het Linde College in 
Wolvega. Op de informatiemarkt vindt u alles wat (toekomstige)  senioren 

nodig kunnen hebben om zo lang mogelijk vitaal te blijven en langer thuis te 
kunnen blijven wonen. Ongeveer 40 organisaties en bedrijven met diensten 

op het gebied van wonen, welzijn, veiligheid en technologie, zorg en 
gezondheid, vrijetijdsbesteding en bewegen laten zien wat mogelijk is. Ook 
zijn er presentaties en workshops. Het thema voor deze dag is : 
“ontmoeting”. De toegang is gratis.  
“ToekomstWonen.nu” is een initiatief van een aantal verenigingen voor 

Plaatselijk Belang in Weststellingwerf en biedt de sleutel tot prettig wonen en 
welzijn.  
De informatiedag is mogelijk gemaakt door de gemeente Weststellingwerf, 
de Stichting Bercoop Fonds en Rabobank Zuidoost Friesland.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Even voorstellen….. 
 
Hallo, 
De vraag of wij ons willen voorstellen. Voor velen uit het dorp hoeven wij 
ons niet voor te stellen. Maar voor de dorpsgenoten die ons niet kennen. 

Wij zijn Gerard Jorna, Rianna Kemper en Twan en woonachtig op de 
Buitenkamp 1. 
 

Gerard heeft z'n jeugd doorgebracht in Wolvega en is al menig jaar lid van 
de voetbalvereniging VVO. Rianna heeft tot haar 24ste in Oldeholtpade 

gewoond en al vanaf de basisschool spelend lid van korfbalvereniging SCO. 

Dankzij Twan is ons gezin uitgebreid in maart van dit jaar.  
En hij zal mogelijk in de toekomst ook aansluiten bij één van de prachtige 
verenigingen die het dorp rijk is. 
 

Vanaf september zijn wij weer in het geboortedorp van Rianna komen 
wonen. Daarvoor hebben wij 8 jaar in Wolvega gewoond. Wij hopen dan 
ook weer met net zoveel plezier in Oldeholtpade te wonen als Rianna dat 
voorheen heeft gedaan en waar Gerard naast z'n sport ook altijd al graag 
kwam! 
-Gerard, Rianna en Twan- 

http://www.osw-wolvega.nl/
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Wij zijn Sikke en Aly Born, 
58 en 59 jaar, uit 
Emmeloord. 

Op 5 september 2017 
hebben wij de sleutel 
gekregen van ons nieuwe 
huis aan de Hoofdweg 131 

te Oldeholtpade. Wij wilden 
graag wat dichter bij de 
kinderen en kleinkinderen 
gaan wonen. Na een aantal 
maanden flink geklust te 
hebben, wonen wij nu in ons 
nieuwe stulpje en daar zijn 

we zeer blij mee. Aly, 
dochter van Folkert Hoornstra en Griet Zwarteveen, heeft hier tot haar tiende 
jaar gewoond aan de Stellingenweg 18, dus zij is weer terug naar haar roots.  
Sikke is geboren aan de Oudebiltdijk, maar toen hij 1 jaar was, werd zijn 
vader boerenarbeider in de Noordoostpolder. Hij is dus in de polder 
opgegroeid. Sikke is Hoofd Engineering bij Visser Transporteurs in Bolsward. 
Hier ontwikkelen zij speciale transportbanden voor vele doeleinden. 

Aly is jaren werkzaam geweest als Verzorgende IG in Verpleegcentrum 
LindeStede te Wolvega. Sikke heeft vele hobby’s, zoals: knutselen aan auto’s, 
motoren en brommers, dansen, computeren, wandelen en fietsen. 
Aly houdt van: tuinieren, bloemschikken, lezen, dansen, wandelen, fietsen 

en puzzelen. Samen bezoeken we graag rommelmarkten, gaan we naar FIAT 
500 –meetings, toeren in de omgeving op de motor, brommer of in één van 

de twee Fiatjes. Ook gaan we geregeld een weekendje weg in ons 
camperbusje. Kortom we vervelen ons nooit! We genieten van de prachtige 
omgeving , en hopen op mooie jaren in Oldeholtpade. Inmiddels zijn we al 
naar een buurtbuffet geweest en hebben ook al een voorstelling van de Flying 
Stars bijgewoond. Beide is ons zeer goed bevallen. 
-Tot ziens en hartelijke groeten van Sikke en Aly- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wij zijn Andries en Gerda Hornstra en wonen vanaf 5 januari aan de 

Hoofdweg 100 in het oude huis van Koen en Desiree Kramer. We zijn midden 
50 en komen van Steggerda waar we vanaf ons trouwen gewoond hebben. 

We hebben 3 kinderen Roy, Lisanne en Ellen. Zij zijn de deur uit.             
We hebben wel 2 honden mee. Bennie en Noa. Door de week ben ik (Andries) 
werkzaam bij een baggerbedrijf als schipper op een peilboot en neem de boot 
mee op een vrachtauto door heel Nederland om op diverse werken de 
waterbodem te scannen mbv sonarapparatuur. De verzamelde gegevens 
worden gebruikt om de baggertuigen aan te sturen of kaarten van te maken 
voor opdrachtgevers. Ik(Gerda)  vermaak me met huishouden, wandelen met 

de honden, quilten, meubels opknappen  schuren en verven. Samen gaan we 
zomers graag te zeilen met onze valk in Giethoorn. -Tot ziens, Andries en 

Gerda- 
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Eind november 2017 zijn wij verhuisd van Wolvega naar Oldeholtpade. Een 
heerlijk huis en een fijne buurt, waar we ons direct thuis voelden! Jeroen 
verkoopt houten vloeren en Inge is Juf op de St. Franciscusschool in Wolvega. 

Emiel is 19 jaar en zit in Heerenveen op school. Hij doet een detailhandel 
opleiding. Momenteel  loopt hij stage bij Scapino en werkt in het weekend bij 
sportschool ‘Fit en Fun’. Jop is bijna 14 jaar en zit in het tweede jaar van het 
VWO op het Lindecollege. Laura is de oudste en woont met haar vriend samen 

in Wolvega. Windsurfen is onze gezamenlijke hobby. Vooral Jeroen en Jop 
zijn als het lekker waait op het water te vinden. We hopen lang te mogen 
genieten van ons heerlijke huis in Oldeholtpade. 
-Jeroen, Inge, Emiel en Jop, Grote kamp 13- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Column 
 

Even stilstaan bij het thema uit de Aarde, levert meteen een scala aan 
vragen en mogelijkheden op. De meest voor de hand liggende lijkt mij “wat 
komt er dan uit de aarde?” Nou ja, vrijwel alles! Om maar met ons zelf te 
beginnen. De evolutieleer zegt ons dat omstandigheden op(in) de aarde er 
toe hebben geleid dat ééncellige organismen konden ontstaan. Leven dus. 

Darwin heeft het verhaal afgemaakt en hier zijn we dan! Vanaf het moment 
dat de mens zijn debuut op aarde maakte, had het van alles en nog wat 
nodig. En het meeste daarvan kwam voort uit de aarde. Voedsel en water. 
Scherpe stenen uit de aarde werden gebruikt om wapens te maken voor de 
jacht en bijlen om hout te kappen. Hout voor brandstof om zich te verwarmen 

en voedsel te bereiden. Alles kwam uit de aarde. Uiteindelijk heeft datzelfde 
hout ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het “wiel” en daarna ging alles 

wel heel erg snel.  
Anno 2018 haalt de mens nog steeds alles uit de aarde. Alles, maar dan ook 
echt alles komt uit de aarde en niet alleen ons voedsel. Steenkool, gas, ruwe 
olie, ertsen, kalk, edelmetalen, mineralen en zelfs splijtstof voor kernenergie. 
We hebben het allemaal nodig. Waar de oermens nog tevreden was met hout 
voor zijn vuurtje, zijn wij op zoek naar de laatste restjes (rendabele)fossiele 

brandstof die onze aarde nog te bieden heeft. Nu blijkt ook nog dat we ons 
milieu aan het vervuilen zijn. Het moet anders en na het zien van Al Gore’s 
film “An inconvenient truth”, weten we het zeker. Maar geen nood. Inmiddels 

heeft zich een klein wonder voltrokken. Het gesprek van de dag is “duurzame 
energie”. De oplossing waar we kennelijk altijd blind voor waren is nu een 
feit. Weg met die stinkende elektriciteitscentrales! Groene energie heeft de 
toekomst. Energie uit zonnepanelen, warmte uit de grond, windmolenparken 

enz. We sluiten het gas af en kopen allemaal een elektrische auto.  
We gaan voor een duurzame, energie neutrale en milieuvriendelijke 
toekomst. Want dat willen we toch allemaal? Dat milieu bedoel ik. Wanneer 
ik nu s’ avonds door Oldeholtpade fiets, vallen mij twee dingen onmiddellijk 
op: ten eerste de alom aanwezige zonnepanelen en vervolgens de zware 
rooklucht van de vele houtkachels……. De media en de reclame van de 
energiebedrijven zeggen ons dat we op de goede weg zijn. En dat er slechts 

nog enkele hordes genomen moeten worden naar een betere wereld. 
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En laten we eerlijk zijn, er zijn wel degelijk stappen gemaakt. Maar die zien 
we voornamelijk terug in onze woningen. We verbruiken daar inderdaad 
minder energie. Zonnepanelen zijn zeer zeker nuttig. En een goede isolatie 

levert ook een besparing op. LED verlichting vergt ook minder energie. 
Allemaal waar. Maar komen we daarmee ook maar enigszins in de buurt van 
een energie neutrale wereld? 
Op dit moment is ca 85% van alle energie afkomstig van fossiele 

brandstoffen. De overige energie komt uit wind, water, zon, biomassa en 
kernenergie. Waarvan slechts 11% uit “hernieuwbare bronnen”. Een 
kentering wordt in 2020 verwacht. Dan begint een afname van fossiele 
brandstoffen en een toename van “hernieuwbare bronnen. Maar gas en kolen 
zullen nog zeker tot 2050 50% van de wereldbehoefte leveren. En nu willen 
we ook nog elektrisch gaan rijden! Ook het vrachtverkeer en de zware 
industrie zou elektrisch moeten, heb ik begrepen. En al die stroom wordt 

opgewekt in, u raadt het al, krachtcentrales! En daar zullen er nog veel van 
bij moeten komen, gezien de ontwikkelingen. De uitstoot van het ene neemt 
af en het andere neemt toe. Is dat de oplossing? Maar de mens is niet voor 
één gat te vangen en kan onder druk veel presteren. De geschiedenis geeft 
mij gelijk. Keer op keer werd de mens geconfronteerd met bijna onmogelijke 
uitdagingen. En iedere keer kwam er een oplossing. Daarom weet ik zeker 
dat we het energieprobleem op termijn gaan oplossen. Maar we moeten niet 

te snel juichen en ons ook niet gek laten maken. Voorlopig kunnen we echt 
nog niet zonder fossiele brandstof. Uit de aarde.  
(bronnen: Climategate.nl / The Energy Report van Ecofys/WWF)   
-P.R- 

 
 

 

 
 



10 

 

Verenigingsnieuws 
 

 

Plaatselijk Belang 
 
Het bestuur van het plaatselijk belang 

Oldeholtpade nodigt bij deze alle leden uit 
tot het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering, welke gehouden zal 
worden op dinsdag 6 maart 2018 café De 
Rustende Jager Hoofdweg 162 in 
Oldeholtpade. 
We beginnen om 20.00 uur. 

 

 
Agenda:  

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de vorige vergadering 28 februari 2017 -> zie 

bijlage 

5. Jaarverslag secretaris 

6. Jaarverslag beheerder camping en evenemententerrein 

7. Financieel verslag penningmeester 

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming reserve lid kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Theun de Vries 

Het bestuur stelt voor te benoemen als bestuurslid: Wouter 

Bergsma 

Eventuele tegenkandidaten behoren met een schriftelijke 

bereidverklaring en ondertekend door tenminste 10 leden, tot 

uiterlijk 48 uur voor de vergadering,  

bij het bestuur te worden ingediend. 

11. Rondvraag 

 

+-+-+-+-+  Pauze +-+-+-+-+ 

 

12. Lezing Freddie de Vries  

"Overlast of schade door beschermde dieren in Oldeholtpade". 

13. Sluiting 
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D S D meting Hoofdweg 169 van 19-10 ™ 30-10 van west naar oost. 
 

 
Hier kun je zien hoe hard er nog midden in het dorp wordt gereden. Aan het 
begin van het dorp zijn de hoogste snelheden toch wel wat lager dan de 
vorige keer. Dat is al een mooi resultaat en laten we hopen dat dit een eerste 
zet is naar onze doelstelling om toch de snelheid in het dorp naar het 
gewenste peil te krijgen.   

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

Digic@fé  Nijeholtpade, ook voor inwoners van Oldeholtpade 

 
Herkent u bovenstaande tekens niet? Dan is het Digic@fe misschien 
iets voor u! 
 

Het digic@fé is bedoeld om: 
* Op informele wijze vragen te kunnen stellen over het gebruik van digitale 
media, zoals tablet, e-reader, smartphone, computer, 
softwaretoepassingen, internet en social media.  

mailto:digic@fé
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* Te kunnen oefenen met behulp van een enthousiaste vrijwilliger en om te 
kunnen leren van elkaar…(of even samen te mopperen) 
 

Het digic@fe is er voor: 
* Alle inwoners van Nijeholtpade en omstreken met vragen over 

bijvoorbeeld: 
* Whatsappen, sms’en of mailen, hoe werkt dat nou?  
* Hoe stel ik op Facebook in wie mijn berichten kan lezen?  
* Hoe zet ik een e-book op mijn e-reader?  
* Waar vind ik handige apps en hoe installeer ik ze op mijn smartphone of 
tablet? 

* Hoe stel ik WIFI in?  
Deze en andere vragen kunnen gesteld worden tijdens het Digic@fé. 
 

Digic@fé door: 
* Jonge en oude vrijwilligers uit Nijeholtpade die het leuk vinden om 
buurtbewoners te helpen bij hun vragen en affiniteit hebben met het 
onderwerp 

* Daarna is het 2 x per maand open. Elke 2e en 4e maandag tussen 19.00 
en 20.00 uur in het MFC de Nije Stienze Om te beginnen op 12 en 26 
februari. 
* Daarnaast zullen er met enige regelmaat themabijeenkomsten 
georganiseerd worden met een korte introductie over een specifiek thema. 
Afhankelijk van de behoefte. 
* Deelname is gratis 

* Koffie en thee voor eigen rekening 
* Aanmelding is niet nodig 
* Bewoners nemen eigen apparatuur, zoals een laptop, tablet, smartphone 
of e-reader mee.  
 
Ook wel eens ruzie met je smartphone of tablet? 
 

  

Welkom bij het Digic@fé Veur en Deur! Elke 2e en 4e maandag van 
de maand. 

 

 

mailto:digic@fé
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Karkepraot 

  
“Tijd”. Een wat late Nieuwjaarswens. 
Weer een jaar voorbij! En wat was het allemaal vreselijk nat rondom de 
jaarwisseling, hoorde ik van verschillende kanten. Buiten kun je helemaal 
niets beginnen! Toch heb ik er mijn voordeel mee gedaan; met die 

doorweekte bodem. Ik ben een paar uur bezig geweest om alles wat ik niet 
meer in mijn tuin wilde eruit te trekken. In mijn geval ging dat om wilde 
bramen (of frambozen) die steeds weer de kop opsteken .Met hun stekels 
blijven ze aan je benen haken dat is vooral  in de zomer een ergernis. Omdat 
ze nogal flinke wortels ontwikkelen, krijg je ze er niet makkelijk uit. Nu alles 
zo doorweekt was , ging dat opeens een stuk makkelijker. Na verloop van 

tijd zat ik onder de modder. Zoiets neem ik voor lief als ik me bedenk dat er 

straks, in de zomer, minder hindernissen op mijn pad zullen zijn. “elk nadeel 
heb zijn voordeel” sprak Cruyff. Iets dergelijks was ook al eerder gezegd door 
koning Salomo (denken we). Graag geef ik u deze woorden mee aan het 
begin van het nieuwe jaar.  
Het staat in het Bijbelboek  Prediker, hoofdstuk 3.  

 

1. Alles heeft een bestemden tijd, en elk voornemen onder den hemel heeft 
zijn tijd. 
2. Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd 
om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien; 

3. Een tijd om om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te 

breken, en een tijd om te bouwen; 
4. Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en 
een tijd om op te springen; 
5. Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; 
een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen; 
6. Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om 

te bewaren, en een tijd om weg te werpen; 
7. Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te 
zwijgen, en een tijd om te spreken; 
8. Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, 
en een tijd van vrede. 

We weten dus dat er van alles op ons af zal komen in het nieuwe jaar; goede 
en slechte tijden . Wat kun je met die wijsheid? Bang in een hoekje 

blijven zitten of maar gewoon doorgaan met waar je mee bezig was? Het 
goede dankbaar aanvaarden en het kwade bestrijden en als het niet anders 
kan verdragen? Proberen er ”iets” van te maken. Hoe dan ook: Het leven is 
een geschenk en als je elke dag met dankbaarheid kunt beleven, ben je een 
rijk mens. Dat is ook de levensles die de prediker ons meegeeft:” Ik heb 
gemerkt, dat er niets beters voor de mensen is, dan zich te verblijden, en 

goed te doen in hun leven”.                                       
Ik wens alle weerprofeten en buitenmensen alhier een goed 2018 . 
-Ds.Paul den Hollander- 
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Fotoclub Oldeholtpade  
 
Vijf jaar geleden zijn we in Oldeholtpade gestart met een fotoclub. Door de 
jaren heen hebben we verschillende onderwerpen gefotografeerd en 
besproken.  
Om dit 5 jarig jubileum te vieren hebben we een expositie georganiseerd. 
Op 1 maart s, avonds om 18.30 uur wordt er een tentoonstelling geopend, in 
de Kijkzaal van Bibliotheek te Wolvega. Waar wij onze werken laten zien. 
 

De tentoonstelling duurt tot 7 april 2018 en het is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van de Bibliotheek te Wolvega. 
 

Wij als Fotoclub Oldeholtpade hopen jullie daar te ontmoeten. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.V. 
 

Vooraankondiging:  
Talentenjacht 

Crazy Friday! 
Vrijdagavond 15 juni 

Optredens voor en door het dorp! 
Zingen, dansen, goochelen, kunstjes enz.. alles kan en mag.  

Opgave voor 1 juni 2018 
Mailen voor opgave en meer informatie naar: 

Suzan.devries@live.nl 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 
 
Ins en outs van de Speeltuinvereniging! 
De kinderdisco van 26 januari was prima gepland, kinderen konden na een 
lange toetsweek op school heerlijk ontladen. Deze activiteit komt dan ook 
zeker terug op onze jaarplanning. Noteert u alvast 23 maart in uw agenda, 

dan hebben wij de jaarvergadering gepland, om 20.00uur bij café De 
Rustende jager. We nemen dan na 5 jaar trouwe dienst afscheid van Tina 

Sterkenburgh als bestuurslid. Tegelijkertijd verwelkomen we onze nieuwe 
mensen Robin Delfsma (Hoofdweg) en Karin Oosterhof (Hamersweg).  
 

De contributie en donateursbijdrage wordt dit jaar op een andere manier 
geïnd. Iedereen krijgt een formulier in de bus met de gegevens van onze 
vereniging. We vragen u het bedrag over te maken op onze rekening. Mocht 
dit onverhoopt niet lukken, dan staat er een telefoonnummer bij en komen 
wij alsnog even bij u langs.   
Houdt ook onze facebookpagina in de gaten voor de komende activiteiten! 

-’t Speulhoolt- 
 

 

mailto:Suzan.devries@live.nl
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De Striepe 
 

Het thema deze keer is: uit de aarde. 
Dat doet me denken aan de lente, die is in zicht.  
De bloembollen die de kop op steken en richting zon groeien, kinderen van 
groep 1 t/m 5 die zich spelenderwijs ontwikkelen in, maar ook buiten het 

schoolgebouw. De kinderen op De Striepe kunnen heerlijk buiten spelen op 
het “groene plein”. Door de vele regen die is gevallen is de zandbak inmiddels 
een vijver geworden. Maar ook dit is prachtig om ontdekkend te leren.  

 

Tot hoe ver kan ik met mijn 

laarzen komen zonder nat te 
worden?  
Wat gebeurt er als ik die tak in 

het water gooi?  
Hoever moet ik springen 
zonder nat te worden? 

Het is geen wonder dat dit wel 
eens mis gaat,   
maar hup een schone broek 
aan en we kunnen weer 
verder.  
Straks droogt alles weer op en 
krijgt het plein 

weer een opknapbeurt zodat 

de wasmachine thuis wat 
minder vaak hoeft te draaien. 
 

Voor de leerlingen die in groep 8 zitten breekt ook bijna een nieuwe fase aan. 
Nu is de tijd voor open dagen, doe-middag en voor de ouders is er een 
bijeenkomst geweest met voorlichting over hoe het Voortgezet Onderwijs is 
opgebouwd en wat de mogelijkheden zijn in de buurt.  
De knoppen gaan open en laten hun mooie kleuren zien. Veel succes met het 
maken van een goede keus! 
 

Als we het hebben over ontwikkelen dan is dit op meerdere gebieden. Zo zijn 

we nu weer begonnen met ateliers. Op vrijdagmiddag gaan de leerlingen 
bezig met koken, schilderen, kleien, figuurzagen en drama. Dit doen we met 
behulp van ouders. Zo kunnen we in kleine groepen iedereen de juiste 
aandacht geven en prachtige dingen maken. Doordat de groepen zijn gemixt 
wordt aan het doel; samenwerken, elkaar helpen en uitleggen ook gewerkt. 
 

Tot slot informatie over het ophalen van het oud papier: 
Op maandagavond halen ouders bij toerbeurt het oud papier op in 
Oldeholtpade. Wist u dat er ook een afvalapp van Omrin is? Met deze app 
weet u precies wanneer uw containers worden geleegd en welke aan de beurt 

is. Ook staan deze data op de Omrin afvalkalender die iedereen huis-aan-
huis heeft ontvangen. Vandaar dat we dit jaar geen briefjes rondbrengen. 
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Voor het kalenderjaar 2018 zijn de data voor het ophalen van het 
oud papier:    
 

8 januari 12 februari 12 maart 9 april 

14 mei 11 juni 9 juli aug. geen actie 

10 september 8 oktober 12 november 10 december 
 

Het geld dat we voor de papieropbrengst krijgen, komt in de kas van de 
oudervereniging. Daarvan kunnen we materialen aanschaffen en bepaalde 
activiteiten houden voor de kinderen.  

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

Doedag groep 8 Linde College en Terra Wolvega 
 

Doedag Linde College 

 

Wij gingen vrijdag naar de doe dag van het linde college. We gingen met zijn 
allen op de fiets. We gingen naar de kantine voor uitleg. 
Wij gingen naar het technasium. We moesten een robot bouwen en 

programmeren. De robot was van lego en je kon zelf nog dingen aan bouwen. 
Want uiteindelijk moesten we een baan afleggen en wie het verst kwam had 
dan gewonnen. We moesten  zelfs een blokje verplaatsen. Helaas hadden we 
niet gewonnen. 
De winnaar kreeg een zakje chips en de anderen een 
spekje. Uiteindelijk gingen we weer terug naar de 

kantine. Toen was de dag afgelopen en mochten we naar 

huis, 
Groet Martijn en Arwin    
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Terra Wolvega doedag groep 8 

 

Toen we aankwamen moesten we naar de kantine 
lekker middageten. Het waren gezonde dingen. 

Daarna gingen we gymen. En later gingen we naar 
dier.  Ook hebben we getekend, getimmerd en een 
pinda geplant 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Linde college doedag groep 8 
Wij gingen laatst op een vrijdag naar  het  linde voor doedag. 
Joris, Jasmyn, Colin, Marit en Emma  hebben geklommen op de muurwant. 

Het was erg hoog maar dat maakt niet uit. Marit, Jasmyn en Emma deden 
ook verzorging. We hadden toen ook patat gegeten. We moesten toen leren 
verband om doen. En wij moesten pleisters om doen bij elkaar dat soort 
dingen. Daarna hadden we  pauze. Dat was ook wel leuk. Erna was het 
afgelopen toen moesten we weer naar huis. 
Emma, Jasmyn en Marit 
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S.C.O 
 

Van heel uiteenlopende aard(e)  
 

De ene wedstrijd of competitie is de andere niet. Daar is onze vereniging in 
de afgelopen maanden wel achter gekomen. Daar waar in de zaal gehoopt en 

ook min of meer gerekend was op het behalen van de play-offs en een aantal 
zaaltitels moet onze hoofdmacht nog oppassen dat ze niet in de gevarenzone 
belanden en hoeven er op het eind van dit zaalseizoen mogelijk maar weinig 
kampioensbloemen uitgedeeld te worden. De echte vorm is er niet, 
opponenten van het veld zijn meer in vorm gegroeid en veel jeugdteams zijn 
op grond van hun goede herfstprestaties nu veel zwaarder ingedeeld. 
 

De jaarvergadering leverde naast een nieuwe penningmeester in de persoon 
van Stefan Postma weinig vuurwerk op. Een aantal trouwe leden werd 

gehuldigd en een aantal inkomstenbronnen bleken wat achter te zijn 
gebleven qua verwachting en verdienen komend jaar een extra impuls om de 

verenigingshuishouding op orde te houden. 
 

Dat lag zeker niet aan de MTB tocht op 21 januari waar 400 bikers de gladheid 
trotseerden op de fraaie 20,40 en 60 km routes. Ondanks enkele nare 

valpartijen was iedereen na afloop weer lovend over de opzet van dit 
evenement.  
 

Ongetwijfeld zullen die zelfde geluiden ook klinken op zaterdagochtend 10 

maart in  De Steense als SCO voor de vijfde keer een Kangoeroe Klup 
Evenement in de vorm van een spelcircuit organiseert voor de jongste 

aanwas van de korfbalclubs in district Noord, aangezien onze KK hoofdleiding 
inmiddels het klappen van de zweep wel kent.   
 

De opgaven voor de voorjaarscompetitie met een extra 5e E-team zijn 
ingediend en een aantal jeugdclinics gepland in het laatste deel van de zaal. 
Daarnaast werd selectielid Julian Frieswijk gekozen in Oranje U19 en mag 
tijdens het paasweekend acteren tijdens het officieus WK in Leeuwarden.  
 

Opvallend nieuws was voor velen zeker ook de benoeming van Riko Kruit als 
nieuwe technische man voor Aegle Frieswijk die na vier intensieve jaren een 
punt zet achter zijn hoofdtrainerschap, maar er ongetwijfeld alles aan zal 
doen om zowel het ietwat tegenvallende zaal- als het nog ongeslagen 

veldseizoen goed af te sluiten.   
 

 

Geïnteresseerd in meer informatie met betrekking tot deze en andere 
activiteiten? Kijk dan op www.kvsco.nl  

 

 

 

 

 

http://www.kvsco.nl/


18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het voorjaar weer voor de deur is er een idee ontstaan om op zaterdag 

14 april 2018 een garage sale te organiseren in Oldeholtpade.  
Bedoeling is om gewoon voor/in de garage of in je tuin* je spullen te 
verkopen én om er natuurlijk gewoon een gezellige dag in ons dorp van te 
maken. Voor de kinderen wordt er deze dag ook nog iets georganiseerd, 

verdere informatie volgt.  
Wanneer: zaterdag 14 april 2018 
Hoe laat: 10.00 uur tot 15.00 uur.  
Waar: bij de deelnemende woningen 
Wat: 2e handsspullen of leuke hobbycreaties  
Kenmerk: laat weten dat je mee doet middels een bord of vlag 

Parkeren: bij de deelnemende woningen  

 
Wil je ook mee doen? Geef je dan uiterlijk voor 30 maart 2018, o.v.v. naam 
en adres, op via garagesaleoldeholtpade@hotmail.com. Voor vragen: 0561-
688611 
Er wordt dan een overzicht gemaakt van 
alle deelnemende woningen, zodat het 

voor dorpsgenoten en andere kopers 
duidelijk is waar er spullen gekocht 
kunnen worden. Ook staan we 
natuurlijk open voor aanvullende 
ideeën.  

 
*er mag niets op de stoep of straat 

worden gestald, eventuele bekeuring 
hiervoor is voor eigen rekening 

 
 

 

 

 

mailto:garagesaleoldeholtpade@hotmail.com


19 

 

Kinderpagina 
 

Knutselen: Pindaketting rijgen 

 

Benodigdheden: 
- Zak pinda’s;  

- Naald en draad; 
- Prikpen en matje.  

 

Werkwijze: 
1) Rijg de draag aan de naald; 

2) Leg een pinda op de prikmat; 
3) Prik met de naald door de pinda en 
trek het touw erdoor; 
4) Rijg zo een hele ketting; 

5) Hang de ketting buiten voor de 
vogeltjes. … 

 
Maak eerst een gaatje met de prikpen 
als het met de naald niet goed lukt… 
 
 
 
 

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

 

 

Wie kent alle brievenbussen van de kerstpuzzel?  

 

Hieronder volgt de uitslag: 

 

Brievenbus 1 – G.F.Vosstraat 2 Brievenbus 7   – Oltholtstraat 10 

Brievenbus 2 – Hoofdweg 136d Brievenbus 8   – Hoofdweg 127 

Brievenbus 3 – Weidekamp 3 Brievenbus 9   – Hoofdweg 187 

Brievenbus 4 – Hoofdweg 166 Brievenbus 10 – Hofsteestraat 33  

Brievenbus 5 – Hamersweg 10 Brievenbus 11 – Grote Kamp 2 

Brievenbus 6 – Weidekamp 29 Brievenbus 12 – Westerse Kamp 3 

 
Met dank aan Leny Salverda die alle brievenbussen voor ons op de ‘kiek’ 
heeft gezet. 
 

De winnaar is fam. Delfsma, Oltholtstraat 4. Gefeliciteerd! Zij kunnen 
binnenkort een leuke attentie tegemoet zien! 
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Prikbord 
 

 
 

Eind november op het fietspad gevonden: 
een Takko tasje met inhoud. 

Voor info Jannie Vermeulen tel. 0561688387 

 

 

 
 

 

Te huur vanaf 1 mei:  

voormalig peuterspeelzaal 

Nadere in;lichtingen  

S. Lantinga 688489 of W. Kemper 688374 

 

 
 

 

Eerste paasdag paasvuur 

aanvang: 20.00 uur 

 

 

 
Ledenvergadering plaatselijk belang 

dinsdag 6 maart 2018  

café De Rustende Jager Hoofdweg 162  
in Oldeholtpade. 

Aanvang 20.00 uur. 

 
 

 

Er zijn nog enkele plekken voor  

de vogelcursus begin maart 

Info. Freddie de Vries tel. 688749  

tel:0561%20688%20387
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Met pensioen en dan……… 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen maar onze 
rubriek is hetzelfde gebleven. Dus zijn wij op 
zoek gegaan naar een gepensioneerde 
man/vrouw. Dit keer zijn we in de 

Hofsteestraat bij Marten Dijkstra beland. 
Marten is al 13 jaar met pensioen maar laten 
we beginnen bij het begin. Marten is geboren 
in Paesens, nu beter bekend als Paesens 
Moddergat. Een klein dorpje in het hoge 
noorden van Friesland, waar je zo de 

Waddenzee in kunt lopen. Op zijn negende 

verhuisde hij naar Veenwouden. Hij groeide 
op in een groot gezin met 5 broers en 5 
zussen. Hij groeide op in, zoals hij het zegt, 
rijkdom. Die rijkdom bestond niet uit veel 
geld maar wel uit veel liefde en aandacht voor 
elkaar. Na de lagere school ging Marten naar 

de tuinbouwschool in Buitenpost maar hij was 
snel klaar met tuinieren. Hij werd uiteindelijk 
woningstoffeerder bij Zweigmann in 
Leeuwarden. Dit was mooi werk maar ook 
lichamelijk zwaar werk. Niet iets om vol te 

houden tot je pensioen. Dus Marten besloot 
om wat nieuws te gaan doen. 

Een jaar lang volgde hij de politie opleiding in 
Leusden en kreeg een aanstelling als politieagent en na een jaar hoofdagent 
in Schiedam. Ondertussen getrouwd kwam het gezin in 1974 terug naar 
Friesland en kreeg Marten een baan bij de gemeentepolitie van 
Weststellingwerf. De laatste jaren was hij werkzaam bij de parket 
politie/justitiële ondersteuning ter beveiliging van de rechtbank. 

In 2005 kon Marten met pensioen. Inmiddels was hij gescheiden en woonde 
al weer enkele jaren met Janneke en hun tweeling Daan en Martijn (op dat 
moment acht jaar oud) in Oldeholtpade. Janneke werkte (ook nu nog) door 

en Marten werd huisman. Een heel ander leven dient zich aan. Als we zo om 
ons heen kijken, gaat het huishouden hem goed af (geen vuiltje aan de 
lucht!). En met zijn kookkunst zit het vast ook wel goed. Meerdere mensen 
uit het dorp, waaronder ook ondergetekende, hebben zijn snert wel eens 

geproefd tijdens de kerstmarkten van de De Striepe. De zorg voor zijn 
jongste kinderen is natuurlijk een heel andere ervaring dan voor zijn oudere 
kinderen. Zeker nu hij ouder is en meer tijd heeft, aldus Marten. Om fit te 
blijven ging hij veel fietsen. Als de jongens naar school waren, stapte hij op 
zijn mountainbike en croste vele kilometers door de bossen van Appelscha. 
Zo’n twee keer per week. Daarna nog en aantal jaren een ligfiets gehad. Maar 
momenteel fietst hij weer meer op zijn gewone/elektrische fiets.  
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Zijn gewicht houdt hij nog steeds op peil maar nu door gezond en minder te 
eten. We kennen allemaal nog wel de spooktochten, die in de Olpaester 
bossen werden georganiseerd. Marten was daar met zijn inzet ook nauw bij 

betrokken. Nu de kinderen volwassen zijn, werd het tijd voor een nieuwe 
tijdsbesteding. Marten brengt nu drie keer in de week medicijnen rond voor 
de apotheek. Er is natuurlijk ook meer tijd voor vakanties. Voorheen gingen 
ze vaak weekends naar de Roggeberg camping in Appelscha. Nu gaan ze 

minstens één keer per jaar naar Texel. In de herfstvakantie gaan ze vaak wat 
verder. Dit jaar staat een vliegreis naar Rhodos in de planning. Voor ons 
vliegt de tijd ook voorbij, terwijl ik op de klok kijk. We moeten maar snel naar 
huis, dacht ik. Maar Marten stelt ons gerust. “Tijd is niet zo belangrijk. Het 
ging toch goed zo?” Met deze wijsheid gingen wij weer huiswaarts en wensen 
Marten en zijn gezin nog vele goede jaren in Oldeholtpade. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kleurplaat 
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Agenda 

 
 

12-02-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
17-02-2018 Olpae kwist  
01-03-2018 tot 
07-04-2018 

Expositie Fotoclub Olpae Opening18.30 uur,  
Kijkzaal Bibliotheek Wolvega 

06-03-2018 Ledenvegadering 

Plaatselijk Belang 

20.00 uur, café De rustende jager 

12-03-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
16-03-2018 Inleveren kopij Thema: “Broeden” 
23-03-2018 Ledenvergadering  

‘t Speulhoolt 
20.00 uur, café De rustende jager 

01-04-2018 Paasvuur 20.00 uur, achter de kerk 

09-04-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
14-04-2018 Garage sale 10.00 uur tot 15.00 uur 

 

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.  
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Lay out: Anneke de Vries   

Foto’s voorpagina Leny Salverda  
Bezorger: Jan de Boer  

Drukwerk: Drukpunt Gorredijk  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
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tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade 
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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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