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Voorwoord 

 
Wat bedenkelijk kijken we af en toe omhoog naar de lucht. Het ene 
moment lijkt alles strak blauw met hier en daar een schapenwolkje, het 
andere moment komt er een groot schip met zure appelen aandrijven. Er is 
nog geen touw aan het weer vast te knopen. Maar het gaat de pret niet 

drukken voor de komende maand(en) vol activiteiten. 
  
Dit is alweer de laatste editie van dit seizoen van de Holenpathe. Zoals u 
van ons gewend bent vindt u in de bijlage in het midden het programma 
voor de komende dorpsfeesten op 19-20-21 juni a.s. Graag willen we u er 
op attenderen dat sommige onderdelen  zoals het volleyballen een uiterste 
opgave datum hebben. Wilt u daar goed op letten, het zou natuurlijk 

zonde zijn wanneer opgaven te laat binnen komen! 
 
De redactie van de Holenpathe neemt helaas afscheid van twee 
redactieleden. We bedanken Agneta Raggers en Iris Abma voor hun 
geweldige inzet! Wel is ons team inmiddels versterkt door Piet Regtop, 
maar voor volgend seizoen zijn we op zoek naar een nieuw lid dat onze 
redactie wil komen versterken. Is het wat voor u en wilt u graag weten wat 

het allemaal precies inhoudt? Stuur gerust een email naar 
holenpathe@gmail.com. 
 
Eind augustus starten we met het nieuwe seizoen met een aantal nieuwe 

rubrieken en één van die rubrieken heet: ‘In de Tuun van…’ De naam 
verklapt het natuurlijk al een beetje, we zijn op zoek naar mooie tuinen in 

Oldeholtpade. Het maakt niet uit of het bijvoorbeeld een voortuin, 
achtertuin, mooi hoekje, bijzondere bloem of een prachtig uitzicht is, wij 
willen er graag een kijkje komen nemen en uw verhaal er over horen. U 
kunt uzelf of iemand anders aanmelden door een foto met uw naam en 
adres te sturen naar holenpathe@gmail.com.  
Wat de andere rubrieken zijn houden we nog even geheim, maar uw 
mening en/of ideeën als lezer zijn van harte welkom. Ook verhalen en 

columns kunt u sturen naar het eerder genoemde e-mailadres. 

 
Wij wensen u veel plezier bij de komende dorpsfeesten en andere 
activiteiten die op het programma staan. En natuurlijk hopen we op een 
mooie zomer waar we in de volgende editie op terug kunnen kijken. Graag 
tot ziens! 
 

 
  Volgende kopij inleveren voor 29 augustus 2015. 
    Thema: Weer thuis komen. 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Burgerlijke stand 
 

Geboren: 

26-04-2015       Bjorn Kai Zoon van Stephan en Ellen Wielinga 
 Grote Kamp 4 

 

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

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

Buurtpraot 
 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Het buiten wonen heeft z’n voor- en nadelen, of te wel er is vaak een 
liefde haat/verhouding met de natuur om je heen.  
* Zie je een weiland vol met bloeiende paardenbloemen dan is dat een heel 

fraai gezicht. Maar je tuin en gazon blijven dan helaas niet vrij van de 
welbekende pluisjes. Na verloop van tijd lijkt het gazon ook wel een “geel 
bollenveld”. Vervolgens sta je dan voor de keuze een strak groen gazon of 

toch maar een natuurlijke uitstraling. De laatste optie geeft heel wat minder 
werk en sores. 
* In een hoge boom in de nabije omgeving zit een reigernest. Dit is een 
heel fraai natuurlijk verschijnsel, maar als je dan een vijver hebt in de 
aanvliegroute naar het nest, dan ben je hier minder van gecharmeerd. 
Want o wee; die arme vissen! 
* En dan de nestelende vogels in je tuin. Je verheugt je op het uitkomen 

van de eieren en het uitvliegen van de jonge vogels. Maar dan opeens is er 

een ekster die het nest leeg rooft. Ja zo is de natuur, leven en laten leven! 
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* Een veld met lelies in de straat kan op z’n tijd ook mooi zijn. Maar 
voordat ze tot bloei komen worden ze bemest en bespoten. Een 
ondefinieerbare geur die laatst in de lucht hing, kwam wellicht van dit 

bollenveld. 
* En dan de workshop die een buurtgenoot heeft gegeven! Onder leiding 
van buurman Jan, de kei-o-loog, hebben we een heel gezellige middag 
gehad. Zijn opdracht was om je eigen “buitenhuis” te tekenen en dit 

resulteerde in schitterende creaties. Het toppunt van de middag was een 
rondleiding in de parkachtige tuin van buurman Jan met na afloop nog een 
gezellige nazit.  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Bos- en buitengebied Bianca v.d. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl 

Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl 
 

Beste dorpsgenoten, hier even wat nieuwtjes uit het bos- en buitengebied. 
Het thema is feest en vakantie. En het woord feest is duidelijk aan de orde 

in ons gebied. 
* Zeven april hebben we een prima feest gehad in hun honk, Truus zag 
Sara. 
* Op 1 mei was Edward Maatman al weer 30 jaar werkzaam bij zijn eigen 
bedrijf.  
* En 1 mei was ook een gedenkwaardige dag voor Gerard van der Vegt, 
want hij was maar liefst 25 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. 
* Nick doet het nog steeds bewonderenswaardig bij het schaken. Hij heeft 
onlangs zijn eerste meesternorm behaald in de meesterklasse. Ook werd hij 

3e in het open Groninger Schaaktoernooi. 
* Henk Bos vierde zijn 80e verjaardag met een hapje en een drankje bij de 
Rustende Jager. 
* De Landfair bij familie Hoogeveen was weer een succes, mede dankzij het 
prachtige weer.  
* André en Lieke hebben de examens achter de rug, nu maar hopen dat dit 
eindigt in een groot feest voor beiden. 

* Familie Regtop was bang dat na de vos, nu een kudde olifanten door hun 
tuin had gelopen. Na een grondig buurtonderzoek bleek dat er een aantal 
dassen op bezoek waren geweest. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

* In de vorige editie van de dorpskrant is er een foutje in de rubriek 
Dorphistorie geslopen. Dit wil ik graag even recht zetten. Dit heet met een 
duur woord rectificatie. Die keer stond de woning van Hoofdweg 201 op de 
achterkant van de dorpskrant. Hierbij stond dat de woning wordt bewoond 

door Mevrouw Els Nijman. Nu werd ik erop attent gemaakt door Els Nijman 
dat zij twee jaar geleden getrouwd is. En dat de woning nu bewoond wordt 
door Frans en Els van Weelie – Nijman. 
Frans en Els heel veel woonplezier op de “Kerkebuurt” in jullie mooie 
woning aan de Hoofdweg. 
 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
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Wetenswaardigheden 
 

DE AED COMMISSIE ZOEKT NIEUWE DEELNEMERS: 
 

In Oldeholtpade hebben we 3 AED's tot onze beschikking als hulpmiddel 
voor het reanimeren. We hebben een actieve deelnemersgroep van circa 35 
personen. We kunnen echter nog wat nieuwe hulp gebruiken. 
 

De AED commissie zoekt nieuwe deelnemers voor het reanimeren met 
behulp van AED ten behoeve van de inzet in het dorp en bij de 
sportverenigingen in het dorp. 
 

Wil jij iets betekenen voor je dorpsgenoten en/of je sportgenoten ?  
 

Meld je dan aan als deelnemer. We bieden je een cursus reanimeren met 
behulp van AED aan en vervolgens ben je inzetbaar. De cursus wordt in 

Oldeholtpade gegeven en de cursus is kosteloos als je je daarna als 
deelnemer inzet.  
 

Voor meer info kun je terecht bij: Jan Delfsma (0561 - 688693), Henk 

Kooistra (0561 - 615015) of Regina Ponne (0561 - 616534).  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Minibieb Oldeholtpade 
 

Hallo allemaal, 

Een tijdje geleden kwam ik op het idee om een minibieb te beginnen. Dit 
idee kreeg ik door een vriendin van mij, Marina Ebbers, die een minibieb 

heeft in Meppel. Wat is het? De titel zegt het eigenlijk al. Het is een kleine 
bibliotheek waarbij je gratis je eigen boek kunt ruilen voor een boek dat al 
in de minibieb staat.  Je wisselt je eigen boek om voor een nieuw boek. Zo 
houd je de minibieb in stand.  
Veel mensen kennen het concept nog niet maar inmiddels heb ik er veel 

over gelezen op het internet en het leek mij daarom een leuk idee om er 
zelf ook mee te beginnen. Ik mag erg graag lezen en het is ook echt 
bedoeld voor de mensen die graag met een boek op schoot mogen zitten. 
Roel heeft de minibieb 
gemaakt. Mijn vriendin 
Angelique Niemann uit 

Noordwolde heeft de minibieb 
voorzien van een leuke print. 
En het resultaat mag er zijn. 
Zij is erg creatief en schildert 
vaker in opdracht van 
mensen. Dus ben jij een echte 
lezer en lijkt het je leuk om 

gratis een boek te ruilen? 
Kom dan langs op 
Hofsteestraat 21 waar de 
minibieb te vinden is. 

-Groetjes Renate Veen- 
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Even voorstellen 
 

Inmiddels woon ik alweer 4 maanden met veel plezier in Oldeholtpade aan 
de Hoofdweg 199, in het witte huis tegenover de kerk. Geboren en getogen 
in Tietjerk, een dorpje vlakbij Leeuwarden, maar in mijn zoektocht naar een 

eigen huis uitgekomen in het zuiden van Friesland. Eigenlijk per toeval ben 
ik hier terecht gekomen, omdat een kennis van de familie dit huis in 
Oldeholtpade via een veiling heeft opgekocht. Voor iemand met een 
paardenhobby, was dit een uitgelezen kans, want nu kan ik mijn paard 
mooi bij huis houden.  
Verder over mezelf. Sinds mijn afstuderen in 2012 ben ik werkzaam als 
accountant bij Ernst & Young. Voor mijn werk ga ik bij bedrijven langs om, 

samen met mijn collega’s, te controleren of de klant hun jaarrekening goed 

hebben opgesteld. Een drukke, maar leuke baan. Naast mijn werk mag ik 
graag paardrijden. Het is de bedoeling om eind april mijn paard naar 
Oldeholtpade te verhuizen, dus dan kan ik mooi de omgeving hier te paard 
gaan verkennen. In de overgebleven tijd mag ik graag lezen, beetje in de 
tuin bezig, zo nu en dan even op de racefiets weg of gewoon gezellig 
afspreken met vrienden. Het lijkt me leuk om meer mensen te leren kennen 

in Oldeholtpade, dus als ik jullie niet tegenkom bij een activiteit in het dorp, 
voel je dan vrij om gewoon even om het hoekje te kijken aan de Hoofdweg 
199.  
-Hartelijke groet, Tietsje Stoker-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mijn passie voor paarden 

 

Sommige zullen mij kennen, anderen niet, maar 
de meesten zullen mij kennen als ‘’Het 
paardenmeisje’’ van Oldeholtpade. Ondanks dat 

Oldeholtpade bekend staat als een 
paardenstreek denk ik dat de meesten mij toch 
niet zullen kennen.   
Mijn naam is Annalin Huismans. Ik ben 21 jaar 
en woon inmiddels ongeveer 9 jaar in 

Oldeholtpade. Eerst aan de Hoofdweg en nu aan 
de Wilfred Berrystraat. Mijn paarden staan 

trouwens nog steeds aan de Hoofdweg en dat is 
dan ook de plek waar ik het meeste te vinden 
ben. Paarden zijn mijn leven, mijn passie en 
mijn hobby/sport! En ik ben hier dan ook elke 
dag mee bezig.  
Het is allemaal begonnen in Oldeberkoop waar 

ik ook 8 jaar heb gewoond. Schuin tegenover 
ons huis stond een mooie grote boerderij met allemaal echte Friese 
paarden. Als klein meisje stond ik regelmatig tussen de grote Friese 

paarden wat de boer niet altijd op prijs stelde en mijn moeder ook 



6 

 

regelmatig een telefoontje kreeg dat ik weer in het land stond en dat dit 
echt TE gevaarlijk was. Helaas was ik hier niet bij weg te slaan en ik denk 
dat het daarmee allemaal begonnen is. Tot dat de boer op een gegeven 

moment mij vertelde dat zijn dochter zou beginnen met lesgeven en dat ik 
toch maar eens langs moest komen om het te proberen. Zo is het balletje 
begonnen te rollen. 
Zo gezegd zo gedaan. En ik ben nooit weer gestopt. Ik verzorgde er alle 

pony’s en was er elke dag en dan ook zo lang mogelijk te vinden. Mijn 
ouders vonden dat het tijd werd voor een eigen pony en daar was ze.. 
Sandy. Een prachtige spierwitte pony. Dit was het begin van alles van mijn 
carrière in de wedstrijdsport en vooral de liefde en passie voor paarden. We 
zijn M2 dressuur geworden met meerdere titels op onze naam: Fries 
kampioen, kringkampioen, clubkampioen meerdere keren. En ook nog 3x 
geselecteerd voor het jeugd stimuleringsplan. We sprongen ook regelmatig 

op de wedstrijden wat ook niet onverdienstelijk ging en starten 2x op de 
SGW in Nijeberkoop. Helaas werd ik al snel te groot voor haar, ondanks dat 
ik nog maar 13 jaar was. Ik wilde absoluut geen pony, omdat deze dan 
weer weg zou moeten en zo hebben mijn ouders besloten op zoek te gaan 
naar een paard voor mij.  
Daar kwam Witney, ze stond te beleren op de manege Ludanchelo Hoeve in 
Wateren waar ik altijd op vakantie ging met mijn pony en waar ik tevens 

nog steeds met mijn jonge paarden train. Ze was 3 jaar oud en ik 13 jaar. 
Ik heb geholpen met beleren en was direct gek op haar. Als ik daar nu aan 
terugdenk en wat we nu bereikt hebben had ik gezegd dat we dit nooit 
zouden hebben bereikt. We waren met 3 galopsprongen aan de overkant 

van de bak. Nu rijden we pirouettes en series. We hebben al een hele weg 
afgelegd.. Begonnen in het laagste niveau de klasse B waarna een heel 

traject kwam met vallen en opstaan.   
Nu ben ik 21 jaar en Witney is inmiddels 12 jaar oud en hebben we dus al 
een heel mooi traject afgelegd. Ze is opgebloeid tot een geweldig mooi en 
getalenteerd paard. Ondanks haar korte voorbenen doet ze niks onder van 
de grote paarden. Ze ziet er prachtig atletisch uit en heeft de spieren van 
een bodybuilder. We zijn bezig met de beginselen van de Passage/piaffe. 
Elke keer komen we weer een stapje verder. Elke stap is een stap waarvan 

we nooit hadden gedacht dat ons dat ging lukken. Eerst was de klasse ZZ-
licht ons doel. Deze klasse hebben we dan ook alweer een tijdje bereikt. En 

het lijkt erop dat wij samen als combinatie toch meer in ons mars hebben 
dan wat we denken. In het zz-licht hadden we al gauw de punten te pakken 
en toen mochten we ineens zomaar subtop wedstrijden gaan starten. Dit 
ging ons voor de wind en zelf deze klasse ging ons met gemak af!. Nu start 
op dit moment met Witney in de klasse Prix st. George. Dit is Lichte tour. 

Eindelijk waar ik altijd al zo naar uit keek werd werkelijkheid. Ik mocht met 
een dressuurrok rijden  
en mijn hoedje kwam weer uit de kast. Hierna volgen nog de klasses 
Midden tour en zware tour(Grand Prix). Dit niveau wat we nu rijden is al 
een droom die uitkomt! Maar we weten dat we nog veel meer kunnen. Ons 
doel is dan ook de Grand Prix en hoop dit dan ook in een traject van 3 jaar 

te bereiken. We werken erg hard ervoor en alle tijd en energie die ik heb 
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steek ik hierin. Zonder mijn instructrice Rita van den Engel had ik dit nooit 
bereikt! Ze weet echt het uiterste uit mij en mijn paard te halen tijdens te 
trainingen en nou is het nog de kunst om dit tijdens de wedstrijden ook te 

bereiken. Maar dat gaat ons zeker lukken!  
Daarnaast startte ik nog 2 paarden voor andere mensen wat ook erg goed 
uitpakte! Deze paarden werden altijd op het beste moment verkocht. 
Tevens heb ik een tijd een Groningerdekhengst gereden. Deze stond in 

Noordwolde en was een zeer veelzijdig paard! Onder het zadel, voor de kar, 
voltige, dekhengst en ook nog bij mij onder het Dameszadel! Ede heb ik 2x 
onder dameszadel op een hengstenkeuring gestart. Ook in Duitsland, waar 
hele leuke reacties op kwamen! Zo zei Ingrid Sanders van Harry v.d. Bosch 
zadel en tuigmakerij waarom doe je niet aan het NK dameszadel rijden 
mee? Nou. Ik dacht eigenlijk dat we daar niet goed genoeg voor zouden 
zijn, maar we gingen er gewoon voor! Ingrid heeft mij helemaal begeleid 

met het dameszadel rijden en zo zijn we op het NK gestart. En wat denk je? 
We zijn gewoon Reserve Nederlands kampioen geworden! Dit was ook echt 
een unieke ervaring en natuurlijk een prestatie om nooit te vergeten! Ede 
rijd ik helaas niet meer. Ede loopt op dit moment Internationaal voltige en 
is nog steeds dekhengst!. Echt een uitzonderlijk lief en getalenteerd paard!  
Naast de paardensport werk ik in de zorg. In september zal ik gaan starten 
met de instructeuropleiding wedstrijdsport. Mijn droom is dan ook om op 

den duur volledig in de paarden te werken. Lesgeven, zadelmak maken, 
clinics geven en daarnaast mijn paarden en evt. voor klanten paarden uit te 
gaan brengen. Voor nu probeer ik het nog te combineren met mijn werk in 
de zorg en daarnaast geef ik ook al wat instructie. Tevens heb ik mijn 2e 4 

jarige paard in opleiding ook voor het eerst gestart op de wedstrijden 
inmiddels en ik ben ervan overtuigd dat dit net zo’n topper word!  

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder de steun van mijn ouders. 
Paardensport is een dure en intensieve sport en ben ook hard op zoek naar 
een sponsor!  
Nu hebben jullie een beetje een idee wie dat ‘paardenmeisje’ nu eigenlijk is 
en ik ben ervan overtuigd dat jullie in de toekomst zeker meer van me gaan 
horen. We trainen hard, hebben een doel voor ogen en zijn gemotiveerd om 
ons doel te gaan bereiken!  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De vrijwilliger 
 

Met de dorpsfeesten voor de deur zijn 
wij op zoek gegaan naar een 
enthousiaste vrijwilliger van de V.V.V. 

Die hebben we kunnen vinden in de 
persoon van Peter Wapstra. Na de 
voorzitter, het langstzittende  
bestuurslid. Peter kwam na geboren en 
getogen te zijn geweest in OldeTrijne 
in 1991, samen met Anja te wonen aan 
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de Hoofdweg 80 in ons dorp. Ze hebben eenmaal de dorpsfeesten rustig 
mee kunnen maken. Daarna was het gebeurt met de rust. Een jaar later zat 
Peter al in het bestuur van de V.V.V., nu al 22 jaar. 

Het feest duurt maar drie dagenlang, maar het hele jaar is het bestuur hier 
al mee bezig. In september beginnen we al een keer per maand te 
vergaderen. We hebben een heel draaiboek, waarin staat wat we elke 
maand moeten gaan regelen en brainstormen we over de activiteiten voor 

het dorpsfeest. In november organiseren we eerst een “rock-night” samen 
met café de Rustende Jager. De muziekbandjes voor de dorpsfeesten 
moeten al vroeg worden vastgelegd. In december hopen we het programma 
in grote lijnen klaar te hebben voor het komende dorpsfeest.  
Peter zijn taak in het bestuur is vicevoorzitter. Peter zijn specialiteit in het 
bestuur is om het bedenken en uitvoeren van funactiviteiten tijdens de 
dorpsfeesten. Het liefst met veel waterfestijn, zoals de slingeraap en het 

opzetten van een mobiel zwembad. Als bestuur doen we veel zelf. Maar een 
belangrijke taak is ook het zoeken en coördineren van vrijwilligers, die mee 
helpen met de dorpsfeesten. Peter vindt het mooiste dat het een feest “voor 
en door” zoveel mogelijk bewoners wordt gedaan. Door de jaren hebben we 
heel wat dorpsbewoners leren kennen en weten we hun kwaliteiten te 
benutten. Zo hebben we bij de autocross al zo´n dertig vrijwilligers die ons 
helpen. De autocross organiseren we meestal eind mei of begin juni. 

Tijdens de dorpsfeesten hebben we nog veel meer vrijwilligers nodig. 
Vrijwilligers komen met tractors, Manitou, boormachines of wat maar nodig 
is van huis.  
Jullie kennen Peter ook vast wel als bakker bij de Jumbo. Na de bakkerij en 

Horecavakschool heeft hij bijna aaneengesloten gewerkt bij Nieuwe-Weme, 
Super de Boer en nu dus Jumbo. In de begintijd werkte hij in filialen in 

Joure, Heerenveen en Emmeloord. Maar het langste is hij werkzaam in 
Wolvega. Ook was hij tussentijds nog anderhalf jaar in militaire dienst als 
kok bij de Marine. Sommige mensen denken dat je werk en privé strikt 
gescheiden moet houden. Peter niet. Tijdens het slagroomspuiten ziet Peter 
iedereen binnenkomen en dan: “O ja, zou jij dit willen doen?” en “kan jij 
daar even mee helpen?” Multitasking heet dit. Het persoonlijk vragen van 
mensen werkt volgens hem het beste. 

Hoe dichter we bij de dorpsfeesten komen, hoe frequenter we vergaderen. 
De week voor het dorpsfeest  staat alles al in het teken van het dorpsfeest. 

Als de tent staat moet deze ingericht worden; van binnen en van buiten. 
Tijdens de dorpsfeesten komen we alleen maar thuis om te eten en te 
slapen. We hopen altijd iets te organiseren voor alle bewoners van het 
dorp. Voor de jeugd is er een apart bestuur; de jeugdcommissie. Deze 
commissie regelen een uitgebreid programma voor de jeugd van de 

basisschool. Na de feesten heeft het bestuur nog hun eigen feestje en dan 
weet Peter ook meestal wel een originele speurtocht te bedenken. En met 
Kerst gaan we, meestal met tractor en pipowagen door het dorp om alle 
vrijwilligers, die mee hebben geholpen met het dorpsfeest een presentje te 
geven. 
Waar peter ook veel vrije tijd in steekt is de voetbal. Hij voetbalt zelf graag 

een potje. Sinds Guido, zijn zoon, voetbalt bij V.V.O., is hij hier leider en 
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trainer. Met een stop van een jaar. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan! Hij trainde de jeugd in de beginjaren twee keer per week. Dit 
werd wel wat veel. Nu traint hij twee teams een avond achter elkaar. Dan in 

het weekend mee naar de wedstrijd. We hebben twee leiders per team, dus 
we kunnen nog een keer vrij. Maar Peter kennende is dit niet zo vaak nodig. 
Wat zou de voetbalclub nu zijn zonder Peter? We denken hetzelfde als Peter 
zonder voetbalclub. Die gaan nog jaren samen door een deur. 

Verder is Peter volgens ons multi-inzetbaar. Als we vragen; “Wat doe je nog 
meer? “Van alles waar ze me maar voor vragen”. Het is ook heel gezellig 
om samen wat te doen. Voorheen hielpen we boer de Ruiter altijd om het 
hooi uit de Lindevallei te halen. Gezellig zweten met z’n allen en daarna een 
oogstfeest. Zo hangen we bijvoorbeeld ook met een clubje mannen de 
kerstverlichting ieder jaar boven de Hoofdweg. 
We merken dat Peter een echt dorpsmens is. En als er iets gedaan moet 

worden weten we hem te vinden. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Verenigingsnieuws 
 

Jeugd Vogelwacht Oldeholtpade e.o. 
 
Nestkastcontrole van de jeugdvogelwacht 

Op een mooie, zonnige 1e Pinksterdag heeft de jeugd van de Vogelwacht 
Oldeholtpade e.o. de nestkasten gecontroleerd in het gebied van het 

Waterpompstation en het IJsbaanbos in Nijeholtpade. Om 9.30 uur konden 
we zo’n 10 enthousiaste kinderen verwelkomen bij de familie De Vries. Als 
eerste ging de tocht naar het Waterpompstation, dit is een prachtig gebied 
met nog unieke flora en fauna. De kinderen hebben talrijke nestkastjes 
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bekeken en veel verschillende vogeltjes ontdekt. Het hoogtepunt van dit 
bezoek was toch wel de ontdekking van een reekalfje, die goed verstopt in 
het hoge gras lag. 

Vervolgens ging de tocht verder naar het IJsbaanbos te Nijeholtpade, hier 
waren de meeste kinderen nog niet eerder geweest, dus ook dit was een 
mooi avontuur. Ook hier werden weer verschillende vogeltjes gespot en 
vele nestkastjes bekeken. 

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

Nazorgcursus  
Voor de jeugd van groep 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs 

heeft de Vogelwacht Oldeholtpade e.o. een junior nazorgcursus 
georganiseerd. Hiervoor hebben de kinderen een theorieavond bijgewoond 
en zijn ze 2 maal het veld in geweest. Tijdens de theorieavond hebben de 

kinderen een powerpointvoorstelling gezien met daarin allerlei informatie 
over weidevogels. Zoals o.a. de verschillende soorten vogels, de nesten en 
de gevaren voor de vogels. De tweede avond zijn de kinderen het veld in 
gegaan in Nijeholtpade, dit was een erg mooie avond en gelukkig waren er 

ook een aantal weidevogels te zien. Er werden ook nesten gevonden van de 
Tureluur en de Krakeend, erg spannend natuurlijk. Helaas was de derde 
avond een stormachtige avond en lieten de vogels zich amper zien, maar 
ook hierbij wel een tweetal Kievietsnesten ontdekt. Na 3 avonden veel 
informatie te hebben verkregen, werd er als afsluiting een examen 
afgenomen. Dit was nog niet zo makkelijk, maar gelukkig zijn alle 8 
kinderen geslaagd. Leon, Wytse, Mika, Jesse, Tess, Lisa, Nynke en Kirsten 

gefeliciteerd met jullie diploma, hier kun je trots op zijn. Sinds kort heeft de 
Vogelwacht ook een eigen facebookpagina. Hierop zijn ook de foto’s te zien 
van de activiteiten van de Vogelwacht. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tennisvereniging In et Hoolt 
 
De tennisclub speelt op een vroegere open plek in het bos: de Hoolttuun. 
Daarin zit het woordje tuun en dankzij de inspanningen van een aantal 
leden wordt het ook steeds meer een tuin. Naast de banen worden steeds 

meer bloemen en planten zichtbaar en het ziet er in het zonnetje fleurig uit. 
Van bezoekende spelers krijgen we regelmatig complimenten vanwege ons 

prachtige plekje in het bos. Die complimenten gaan over de banen, de 
vrolijke beplanting en uiteindelijk ook over ons kleine, gezellige clubgebouw 
Het Tuunhuus. 
 

Veel clubleden spelen in de tenniscompetitie van de KNLTB en In et Hoolt 
speelt in meerdere klassen mee om de prijzen. Die competitie is momenteel 
nog in volle gang. Ongeveer de helft van de leden speelt in een van de 
competitieteams (verspreid over verschillende dagdelen door de week). We 
voorzien al geruime tijd de voorjaarscompetitie van de KNLTB met 10 
teams. Vorig jaar heeft een team voor het eerst deelgenomen aan de 
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competitie in het najaar en dit jaar groeit de deelname in het najaar uit 
naar 2, misschien zelfs 3 teams. 
 

Ook recreatief is er veel te doen op het tennispark. Op verschillende 
dagdelen, maandagmorgen, dinsdag en vrijdag, zijn vaste clubjes leden 

bezig om hun balletje te slaan. Op maandag zijn er ook de tennislessen. 
Vanaf een uur of vier komen de jeugdleden die les hebben. Naast de 
tennislessen spelen zij ook in toernooiverband met naburige clubs. Het 
afgelopen weekeinde (16/5) was het onze beurt aan om gastheer te zijn 
voor dit treffen. Het was een schitterend toernooi. Deze activiteiten zijn 
belangrijk voor de leden en nog het meest voor de jeugdleden. Het is 

ontzettend goed om te zien dat dit uit de verf komt, mede dankzij 
inspanningen van leden van de club en een paar betrokken ouders. 
 

Wilt u eens komen kijken of een balletje slaan op proef? Misschien is het 

iets voor u of voor uw kind. We horen graag van u: info@tvinethoolt.nl 

-Frank Booij- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Speeltuinvereniging    
                                             

Koningsdag 
Afgelopen Koningsdag hebben we weer de jaarlijkse versierde fietsen 
optocht met spelletjesochtend georganiseerd. Dit keer met een grote 
stormbaan.  De fietsoptocht startte bij obs De Striepe en ging als een 
kleurige stoet door het dorp. De deskundige jury, Trea Bosma en Annemiek 

Peereboom, hadden na veel wikken en wegen een keus kunnen maken uit 
al die mooie fietsen. De volgende kinderen hebben een prijs gewonnen: 
 

• 1  Ilana Tel 

• 2  Thyme Dol 
• 3  Ivar Tel 

 

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd. 
 

Na de optocht werden er bij de speeltuin aan de Hofsteestraat diverse 
spelletjes gespeeld zoals zaklopen, jenga/blokken stapelen en een 
stormloopbaan op een groot luchtkussen. Ook ouders, grootouders en 

andere belangstellenden genoten, onder het genot van een kop koffie of 
een broodje knakworst of poffertjes, 
van deze gezellige drukte.  
Alle kinderen kregen na afloop nog 
een mooie medaille mee naar huis. 
Al met al een zeer geslaagde 
ochtend. 

Tot slot willen wij alle vrijwilligers 
bedanken die deze dag hebben 
geholpen. En alle sponsors die het 
mogelijk hebben gemaakt om dit te 

organiseren, bedankt. 

mailto:info@tvinethoolt.nl


12 

 

De Striepe 
 

Na 2 weken meivakantie zijn we op De Striepe begonnen aan het laatste 

gedeelte van het schooljaar. Het stuk met veel activiteiten; schoolkorfbal, 
schoolreisjes, avond4daagse, dorpsfeest, afscheid nemen en natuurlijk de 
musical van groep 7/8. Dit jaar wordt de musical “Het musical mysterie” 
opgevoerd op dinsdag 30 juni. 
 

Woensdag 20 mei vond het schoolkorfbaltoernooi onder goede 
weersomstandigheden plaats in Noordwolde. Het was een sportief toernooi, 
met leuke wedstrijden, enthousiaste kinderen en supporters en ook enkele 
prijzen. Uiteindelijk werden het team uit groep 5/6 en het team uit groep 4 
kampioen van hun poule en mogen de kinderen uit groep 4 ook meedoen 

aan het FK schoolkorfbal op 3 juni, wederom in Noordwolde. Goed gedaan 

allemaal! 
 

Van dinsdag 2 tot en met dinsdag 9 juni staat er een kledingcontainer bij 

school. Dé mogelijkheid om de kledingkasten op te ruimen! Kleding die te 
klein is of niet meer wordt gedragen kunt u inleveren op school. Wij zorgen 
er dan voor dat deze kleding in de container komt.   
Met de opbrengst helpt u hiermee ook het Liliane Fonds.  

In de volgende Holenpathe kunt u meer lezen over de activiteiten op school. 
U kunt natuurlijk altijd kijken op onze site www.obsdestriepe.nl of ons 
volgen via Facebook. Tot de volgende Holenpathe! 

-Namens het Striepe team,  Anita de Vries- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderpagina De Striepe 
 

Het allerleukste wat ik in de meivakantie heb gedaan is: 
Tim: Spelen met mijn dino. 

Ties: Gezwommen met Anne Fleur, papa, Dolf en Wouter in de Waterwijk. 
Thyme: Met opa en ome Richard naar de motorcross geweest. Ome Richard 
heeft ook een prijs gewonnen! 
Rosa: Bij Kim logeren, daar ging ik op een paard zitten en toen ging hij 
heel snel rennen. Dit vond ik leuk! 

Erin: In het spookhuis en met een bootje van de waterglijbaan. Dat ging 
super snel! 

Djaylinn: Naar de autocross met mijn broertje, mijn moeder, Nico en 
mezelf. 
Fedor: In het bos gewandeld met papa en Marin, de skelter was ook mee. 
En ik heb papa geholpen op het veld. 
Yara N.: Uit logeren bij tante Moniek. Toen gingen we paardrijden bij de 
manege. 
Frederique: Naar de dierentuin in Emmen met papa, mama, Alexander, 

Reinier en ikzelf. En naar een museum. 
Merle: Op vakantie naar Duitsland. Daar gingen we naar de dierentuin en 

naar bevers zoeken. 

http://www.obsdestriepe.nl/
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Lois: Zwemmen met papa en Jasmyn, de glijbaan en de startblokken waren 
het leukst. Mama en Finn bleven thuis, want Finn moest slapen.  
Dycke: De verjaardag vieren van Diego, onze pony. Hij kreeg lekkere 

worteltjes en brood. Hij is 3 jaar geworden. 
Thara: Naar het Korfien. De grote mensen moesten korfballen. We gingen 
een spelletje doen met een rad en ik heb een prijs gewonnen. Het was een 
kussen.  

Kyan: Naar het strand. Ik heb in de zee gelopen en Senna had zeesterren 
gevonden.   
Yara M.: Lekker buiten gespeeld, televisie gekeken en geknutseld. 
Gijs: Kamperen in de caravan. Daar gingen we naar het zwembad met 
mama, papa, Floor en ik. 
Kaja: Gezwommen in het grote bad met Evelien en papa. Daar heb ik een 
koek en een pakje drinken gehad.  

Zenna: Met Merle gespeeld en ook zelf met de auto’s en de lego gespeeld. 
Noah: Op een tractor gezeten, het was een heeeele grote.  
Tieme: Gezwommen met mem. En ik ben 4 jaar geworden!   
Ruben: Naar de Mac Donalds met heit en mem en ik. Ik ben ook naar de 
kinderboerderij geweest en naar de boerderij van de ouders van juf Anja. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Op 15 april was De Striepe een van de 55 deelnemers op het door de 
commissie Weststellingwerf georganiseerde toernooi. Strijdtoneel: een 
zonovergoten sportpark Molenwiek in Wolvega. Het warme openingswoord 

was van doelman Wietze Haytema en zou mij niet bepaald in de koude 
kleren gaan zitten: “Jongens, Thijs is er ook en hij zegt dat hij voor ons is, 
Yes!” De 4 poulewedstrijden werden allemaal gewonnen. Twee keer met 1-
0 en tevens twee keer met 2-0 (doelpuntmakers Stef, Sem en Rick). Bij het 
ontbreken van doellijntechnologie had coach Stefan de Vries een sublieme 
tactiek in petto: “Ik zet de zoon van een strafpleiter op doel zelfs hands 

buiten ‘de zestien’ zou onbestraft blijven. Stef Kleinsmit deed een ijdele 
poging mee te liften op deze privileges. Dit zou zelfs scheidsrechter Vledder 
te ver gaan. Drie meter buitenspel. Ditmaal zou er met een ander bijltje 
worden gehakt, Rick. 
Coureur Leon Kramer, helemaal geen voetballer zou zich profileren als 

motor op het middenveld. En Wietse de Haan, “een poetser”die ook nog 
goed kan voetballen. Dat niet voetballers als voorleeskampioen Rene 

Schultinga en diens broertje Tim zich moeiteloos staande hielden tussen 
gevestigde namen als Bijl en Kleinsmit, geeft juist het mooie aan van 
schoolvoetbal. En het is een “schoolvoorbeeld” van sportiviteit en 
saamhorigheid en geeft hoop voor de toekomst in onze warrige “ik” 
maatschappij. Denk nu niet dat deze alinea een open sollicitatie is voor een 
baan in het onderwijs of in de sportjournalistiek, want exact een dag na de 
deadline hoop ik op de (kale) kop af 65 te worden! 
 

Zoals gezegd, onze jongens zouden ongeslagen de poule doorkomen en dus 
daarin de eerste plaats bereiken. In de kruisfinales zou de uiteindelijke 

kampioen Oosterbrink uit Boyl te sterk zijn 2-0. 
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De strijd om de 3e en 4e plaats was zinderend en zou bol van spanning 
staan. Tegenstander was  Planzuidschool. De strijd zou uiteindelijk worden 
beslist door ons aller Ricky die met een vrije trap van zo’n 25 meter de 

plannen van Zuid aan gruzelementen zou schieten. 
Als een waar eerbetoon van de onlangs overleden sportverslaggever Hugo 
Walker, komt dat schot…. 
Lange aanloop, ogen als van een timmerman gericht op de muur, wachtend 

op de spuitbus, die nooit zou komen, samen met de vijandige doelman in 
een heel klein wereldje. En toen gebeurde het: met een striemend schot 
zou hij de ‘Bijltjesdag’ compleet maken: 1-0 en zou garant staan voor een 
bronzen plak. Mamalief Adela zal wel reikhalzend uitzien naar de vakantie in 
Frankrijk: “dan mag ik zeker weer op doel!” (Tip: bij brandende handen kun 
je misschien terecht bij de “paashemden” uit Wolvega, Vaseline in 
overvloed!) 

Tot slot: Ja Wietze, ik was inderdaad voor jullie en mochten er jongens zijn 
die hopen op een transfer naar het Lindecollege, teken alsjeblieft een 
jaartje bij, dan is een fantastische sportmiddag volgend jaar gewaarborgd!. 
-Thijs- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ’t Hummelhûs 
                                               
Feest bij Kinderopvang ’t Hummelhûs   
Dit jaar vierde Kinderopvang ’t Hummelhûs haar 10-jarig bestaan. Op 1 

februari 2005 opende de familie Tel de eerste locatie in Oudehorne. In 
november 2008 ging de 2e locatie aan de Hoofdweg in Oldeholtpade van 

start. Dit jaar staat vol feestelijkheden. Op 1 februari hebben de 
ondernemers het jubileum gevierd met medewerkers en familie. Tijdens 
deze dag hebben zij het nieuwe logo gepresenteerd. Deze week konden de 
kinderen genieten van een voorstelling op hun eigen locatie. 
Op 18 april hield ’t Hummelhûs een open dag bij de locatie aan de 
Hoofdweg. Deze dag werd ook de komst van de peuterspeelzaal in het 

gebouw gevierd. Het was een gezellige dag, met veel belangstelling. Tijdens 
de open dag gaf Grethe Marie Tilanus een demonstratie woodcarving. Het 
mooie houten kunstwerk siert nu de oprit van de kinderopvang. 

Zaterdag 30 mei is er voor ouders en kinderen een high-tea georganiseerd 
in het kader van het feestjaar. De laatste activiteit in het feestjaar is het 
Oogstfeest wat georganiseerd wordt op de locatie in Oudehorne. Dit jaar is 
de 3e editie en krijgt een extra feestelijk tintje. Naast ongeveer 50 kramen 

met allerlei lekker eten en leuke hebbedingetjes uit de omgeving worden er 
ook extra veel kinderactiviteiten gedaan. Meer weten over ’t Hummelhûs of 
het Oogstfeest? Volg ons op facebook of kijk op onze website 
www.thummelhus.nl 
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Ons Genoegen 
 

Ons Genoegen scoort hoog op concours 

Op het recentelijk, in april gehouden, concours van de Friese bond van 
Zangkoren heeft ons koor een topprestatie neergezet. Van de 23 
deelnemende koren uit de gehele provincie ging ons koor met 223.5 punten  
aan de haal met de dagoverwinning. Na jaren is het dan toch een keer 
gelukt om als beste koor te eindigen.  Een beloning voor ons koor en de 

dirigent. In het juryrapport werden lovende woorden  gericht aan het koor 
waarbij met name het contact tussen koor en dirigent werd geprezen. Er 
staat een koor te zingen waar het plezier van af is te lezen. Met 2 totaal 
verschillende liedjes, werd door het talrijk aanwezige publiek genoten, van 

ons koor. Als eerste werd een  topper van Bløf gezongen n.l.  ‘Liefs uit 

Londen’. We zingen dit lied erg graag omdat alle partijen goed kunnen laten 
horen waartoe ze in staat zijn met de diverse volumewisselingen en het 
fantastische pianospel van onze vaste pianist  Martijn Jager. Totaal anders 

is het temponummer “Rolling in the Deep” van Adele. Ook hier kunnen we 
laten horen dat ons koor veelzijdig is, met als resultaat de eindzege van dit 
concours.  
Een week eerder hebben we het 25-jarig jubileum van onze dirigente Hinke 
Jelsma gevierd met een concertavond in  Lindetrek.  Alle 5 koren, waar zij 
actief is als dirigente, waren aanwezig om op te treden. Daarnaast veel oud 
leden en afgevaardigden van koren, waar zij ook als dirigente bij betrokken 

is geweest. Het werd een topavond waarbij vooral aan het licht kwam dat 

de feestvierende dirigente in staat is om alle koren, waarbij zij is betrokken,  
een eigen gezicht te geven. Ieder koor heeft een eigen repertoire en is 
daarmee uniek. Na afloop werd er dan ook al gesproken over een vervolg  
in de toekomst. 
Met het verschijnen van deze dorpskrant is ons seizoen ook zo’n beetje aan 

het eind gekomen.  Als het weer het toelaat sluiten we op dinsdagavond 16 
juni af met een optreden in het dorp, op een paar verschillende locaties. 
Daarvóór hebben we 6 juni de wandelaars van de PS tocht op weg geholpen  
door hen toe te zingen.  We wensen een ieder een fijne vakantieperiode 
toe. 
-Ons Genoegen- 
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Het Prikbord 
 
 
 
 

”Zorggroep Liante” 
 

Tafeltje Dekje maaltijden in Weststellingwerf 
 Voor vragen en opgave kunt u bellen met 0561-693225 of  
u kunt zich online aanmelden. 
 Ga naar  www.liante.nl  en vul het contactformulier in.  
Tevens bied Zorggroep Liante, hulp bij Persoonlijke Verzorging. 
 Voor vragen kunt u bellen met Theun van der Wal.   
Telefoonnummer, 0561-639225. 

 
 

 

Gratis afhalen 

Buxus boompjes ongeveer 55 cm. Hoog. 

Voor info bel 06 23101144. G.Nijholt. 

 
 
 

 
 
 
Gevraagd voor het 125-jarig bestaan  
van ijsclub "naar Buiten". 

Oude en nieuwe foto's van de ijsbaan en  
activiteiten die plaats hebben gevonden in  
de afgelopen 125 jaren. 
Zo spoedig mogelijk sturen naar  
prinsen64@hotmail.nl 
 

 
 

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: 616165 
 

http://www.liante.nl/
tel:06%2023101144
mailto:prinsen64@hotmail.nl
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Welkom op huisnummer…15.  
 

In deze rubriek gaat de redactie op bezoek in 
Oldeholtpade bij huizen met hetzelfde 
huisnummer. Een heel seizoen bezoeken we 
voor elke editie, een andere straat, benieuwd 
van wie de voordeur is….? 
 

In deze laatste editie van huisnummer 15 zijn 
we op bezoek bij Wietze, Baukje, Reinder en 
Wieger Zandstra en Collie Hesta, op de 

Hofsteestraat. 
Terwijl we worden getrakteerd op koffie met 
een lekker stukje taart, vertellen ze dat ze in 

1992 in Oldeholtpade het huis hebben laten 
bouwen, als één van de eersten aan die kant 
van de straat. 
Beiden komen ze uit Noordbergum, waar ze 

hun hele leven hebben gewoond. Op de 
kleuterschool zitten ze bij elkaar in de klas en 
wanneer Baukje op achtjarige leeftijd naast 
Wietze komt te wonen, zien ze elkaar een stuk 

vaker. Maar pas jaren later wanneer ze te gast zijn op een bruiloft, 16 en 
17 jaar zijn ze dan, slaat de vonk echt over. Zo’n zes jaar later trouwen ze 

en zijn nu, zoals ze beiden zeggen, nog steeds stapelgek op elkaar. 
 

Na de basisschool gaan ze beiden op de middelbare school de 
administratieve kant op. Maar eigenlijk deed Wietze dat alleen omdat 

Baukje en veel vrienden naar de opleiding gingen. 
‘Ik vond er om eerlijk te zijn meteen niets aan.’, vertelt hij. ‘Het was 
helemaal niet mijn ding en daardoor bleef ik ook nog eens een paar keer 
zitten. Toen heb ik het maar over een andere boeg gegooid.” 
 

De technische kant trok hem meer en hij komt bij een groot 
constructiebedrijf terecht, waar hij jaren lang op de buitenafdeling heeft 
gewerkt. Onder andere in het laswerk en het onderhoud van waterpompen, 
ook veel in het buitenland. Even is er sprake van dat ze gaan emigreren, 

maar wanneer dat niet door gaat gaan ze op zoek naar een andere woning 
in Friesland. Menig huis in de omgeving wordt bekeken, maar wanneer ze 

Oldeholtpade binnen komen rijden, zijn ze meteen verkocht. 
En nog steeds woont het gezin er met veel plezier, al hebben beide 
volwassen zoons inmiddels zelf een huis gekocht. Reinder in Oldeholtpade 
en Wieger in Wolvega. Ze zijn er druk aan het klussen. 
 

Tegenwoordig is Wietze eigenaar van het constructiebedrijf Larécon, 
gespecialiseerd in metaalbewerkingen zoals lassen en machineonderhoud.  
Reinder helpt hem daar regelmatig bij. 
Zoals Wietze zelf zegt kan hij veel van zijn creativiteit kwijt in zijn werk, 

maar daarnaast is één van zijn grote hobby’s het hebben en restaureren 
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van oude auto’s. Vooral Engelse modellen van voor de oorlog en 
Amerikaanse modellen van na de oorlog laten zijn hart sneller kloppen. Ook 
bezit hij nog een tweepersoons vliegtuig, dat hij ooit graag nog in elkaar wil 

zetten, en rijdt hij graag motor. 
 

Baukje is administratief medewerkster en werkt daarnaast ook al ruim 
negen jaar ’s morgens bij Hotel v/d Valk, als serveerster bij het ontbijt. 
Haar hobby’s zijn tennissen, tuinieren en met Hesta wandelen. 
Gezamenlijk gaan Wietze en Baukje graag op vakantie naar Engeland. 
 

Het mooiste aan Oldeholtpade vinden ze de sfeer. Er is veel 
gemoedelijkheid onder de mensen en het dorp is levendig qua activiteiten 
en verenigingen. Kortom, aan verhuizen moeten ze absoluut niet denken! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Column 
                                   VAKANTIE 
Voor velen van ons breekt straks de “Grote Vakantie “ weer aan. Het woord 
“vakantie” is afgeleid van het Latijns werkwoord “vacare”, oftewel:  vrij 
zijn! Wij mogen dus een aantal weken genieten van “vrij zijn” in binnen- of 

buitenland. Sommigen kunnen inmiddels al terugkijken op een geslaagde 
wintersportvakantie, of zelfs een uitje tijdens de meivakantie. Deze 
voorrechten worden tegenwoordig vaak als vanzelfsprekend ervaren. Maar 
wat betekende vakantie voor onze ouders en grootouders? 
Het recht op vakantie werd pas bespreekbaar na de vorige eeuwwisseling. 
Lang niet voor iedereen en tot de jaren ’20 bestond vakantie uit onbetaald 

verlof. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er bovenop het betaald verlof een 

extra vakantietoeslag. Veel gezinnen zagen het vakantiegeld als een middel 
om tekorten aan te vullen. Een deel werd ook gebruikt voor kleding en 
brandstof voor de winter. Juist daarom werd er vaak op een bescheiden 
manier vakantie gevierd. Veelal op de fiets naar bos of strand. Vakbonden 
stelden vakantietehuizen beschikbaar voor hun leden. Voor veel mensen 
betekende dit hun eerste vakantie op een locatie ver van huis en voor 

meerdere dagen. De opkomst van de bromfiets in de jaren ’50 maakte het 
mogelijk om geheel zelfstandig wat verder van huis te gaan. Zelfs het 
buitenland kwam nu in zicht! Deze rol werd in de jaren ’60 overgenomen 
door de auto. De toenemende welvaart dreef steeds meer mensen naar 

vakantiebestemmingen over de grens.  
Tegenwoordig is niets meer onmogelijk. Safari in Afrika? Bergwandeling in 
de Andesl? Alles kan! Maar is vakantie in eigen land dan nog wel leuk? We 

zien gelukkig weer een toename in de belangstelling voor eigen land. Dit zal 
ongetwijfeld ook met de huidige economische crisis te maken hebben. Een 
leuke bijkomstigheid, zeg maar. Van eenvoudige dingen kun je ook volop 
genieten. Heerlijk op pad met de fiets blijft leuk. Koffie en broodjes mee! 
Nederland heeft nog zoveel moois te bieden. Ver weg of niet, het weer 
thuiskomen is ook een leuk onderdeel van de vakantie. De Redactie van 
Holenpathe wenst alle inwoners van Oldeholtpade een fijne vakantie en 

weer veilig thuis!     

-P.R.- 
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Agenda 

07-06-2015 Autocross 12.00 uur, terrein achter de kerk 
13-06-2015 Opgave 

dorpsfeestactiviteiten 
 

16-06-2015 Optreden Ons Genoegen  In het dorp 
16-06-2015 Voorverkoop Kaarten “Virus” 19.00-20.00 uur, De Rustende Jager 
19/20/21-06 Dorpsfeest Evenemententerrein 

22-06-1015 Opruimen feestterrein 9.00 uur, evenemententerrein 
29-06-2015 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
14/15-08-2015 Fokdag Friese paard  
17-08-2015 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
22/23-08-2015 RoelBottemadagen Evenemententerein 

29-09-2015 Inleveren kopij  
14-09-2015 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
 

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: Iris Abma Gerlinda Delfsma 
 Agneta Raggers Truus Westenbroek 
 Margreet ter Schure Gerard Jippes 
 Annemiek de Vries Alie Nijholt 
 Piet Regtop  
Lay out: Anneke de Vries  Metsje de Vries 
Foto’s voorpagina Andries van Huizen  
Bezorgers: Sylvannah Visser Karin Delfsma 
Drukwerk: Ton Kranenburg  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. dorpskrant: NL55 RABO 

0371.987.954 
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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