Voorwoord
Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Terugblikken hebben we vorig jaar al gedaan.
Dat is fijn, want dan kunnen we het voorwoord ook lekker kort houden!
Wanneer je aan iets nieuws begint, dan horen daar ook verwachtingen bij.
Nieuwe dingen zijn spannend, verwachtingen stimuleren en geven weer
perspectief. Mensen hebben prikkels nodig om dóór te kunnen gaan. Het is
nu de tijd om plannen te maken voor een heel nieuw jaar. Droomt u ook
stiekem over het voorjaar? De natuur doet daar ook aan mee, want de dagen
lengen en de sneeuwklokjes laten zich weer zien. Wie heeft er al
vakantiegidsen in huis?
In ons dorp wordt al weer gewerkt aan de voorbereiding voor de
zomerevenementen. Data liggen al vast. Besturen zijn er al weer druk mee.
Er wordt weer vooruit gedacht! Dat is goed. Maar laten we voor de korte
termijn niet te hard van stapel lopen. Het jaar is nog nieuw en alles is nog
mogelijk. Het kan vriezen of dooien!
Tot slot willen we u er nog op wijzen dat er nog plek is in de dorpskrant om
uw advertentie te plaatsen van uw bedrijf of instelling. Voor meer informatie
over de prijzen of heeft u andere vragen, kunt u terecht op ondergenoemd
e-mailadres.
Wanneer u deze Holenpathe openslaat, is de redactie al bezig met de
volgende editie. Wij stellen uw bijdrage op prijs. Alles is welkom op
holenpathe@gmail.com.

Graag kopij inleveren vóór 25 maart 2017

Thema: “Lentegroen”
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Jeroen, Jochum, Hessel en Berber Mulder
Marinus Boskamp
Arnoud|Ziel
Cornelis en Heidi Jansen
Rosa Peetsold en Geralt Vogelzang
Frans en Simone, Luuk en Sophie van Oosten

Westerse Kamp 6
Voorkamp 2
Voorkamp 4
Voorkamp 6
Voorkamp 8
Voorkamp 10

Geboren:
22-01-2017 Leanne
03-02-2017

Vai

Dochter en zusje van Ruben, Iris, Fedor en Malin Abma
Hoofdweg 137
Dochter van Alfred Plat en Karin Oosterhof,
zusje van Fem Plat, Hamersweg 12

Overleden:
14-12-2016 Hendrik Oostra

Hoofdweg 111

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente
maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele
onvolkomenheden.
------------------------------------------------------------------------------------
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In memoriam
Op woensdag 14 december overleed Hendrik Oostra vrij onverwacht na een
kort ziekbed, nadat hij ruim twee weken daarvoor gehoord had, dat hij
ongeneeslijk ziek was. Juist 70 geworden en bijna 48 jaar getrouwd met zijn
steun en toeverlaat Janny Oostra-Stellingwerf; zijn vroeger buurmeisje uit de
Kerkebuurt waar hij zijn jeugd doorbracht op Hoofdweg 189 en 187. Na de
lagere school en de mavo volgde hij samen met zijn tweelingbroer Reint in
Heerenveen de opleiding tot onderwijzer.
Behept met het virus van de korfbalsport speelde hij een flink aantal jaren in
de hoofdmacht van SCO en maakte hij ook op zijn school in Boyl de jeugd,
waaronder zijn eigen kinderen Karin en Barry, warm voor deze sport met als
gevolg dat DOS in de jaren 70 en 80 door zijn enorme inzet en gedrevenheid
over een grote en succesrijke jeugdafdeling beschikte. Na zijn overplaatsing
naar de Zuidschool in Wolvega verhuisde hij in 1990 met zijn gezin naar
Hoofdweg 111 in Oldeholtpade naast zijn ouders en werd tennis naast korfbal
zijn nieuwe sportieve passie.
Hendrik was een bevlogen en gedreven onderwijzer met een hart voor de
zwakkere leerling. Zijn klas, zijn lokaal was hem alles. Daar moest het
gebeuren en niet in al die vergaderingen waar hij wel eens beu van was.
Ontspannen deed hij op het sportveld en met name in zijn tuin. Zijn tweede
liefde. Daarnaast was hij maatschappelijk betrokken bij tal van verenigingen
als onder meer SCO, tennisvereniging In et Hoolt, Plaatselijk Belang en de
puzzeltocht van het VVV.
Na een eerder hartinfarct moest Hendrik in 2008 door een zwaar
herseninfarct met afasie tot gevolg op veel terreinen fors inleveren. Van de
een op de andere dag was alles anders. Samen met zijn Janny had hij zijn
naderende pensionering wel wat anders voorgesteld. Gelukkig kon hij in de
tuin nog enigszins zijn ei kwijt, ook al was het hem niet snel naar de zin. Er
werd heel wat geplant, verplant en gesnoeid en ettelijke reisjes met vooral
dochter Karin naar diverse tuincentra gemaakt om de tuin steeds meer te
verfraaien. De twee dagen dagbesteding in Steenwijk meende Hendrik soms
niet te kunnen missen voor het op orde brengen en houden van zijn
paradijsje, waarvan prachtige beelden de warme uitvaart omlijstten.
Daarnaast genoot hij van veel sport kijken: Van wielrennen tot tennis; van
voetbal tot de OS. Ook theaterbezoek kon hem erg bekoren. Niks hoeven
zeggen, alleen maar genieten van hetgeen op het podium gepresenteerd
werd: muziek, zang, toneel, cabaret. Meer moeite had Hendrik begrijpelijk
met feestjes, waar iedereen met iedereen in een druk gesprek gewikkeld was
en hij maar moeilijk mee kon doen. Op die momenten werd de enorme impact
van afasie pijnlijk duidelijk.
De laatste jaren bezocht hij met schoonzus Grietje van der Helm in eigen
dorp de kerkdiensten onder leiding van Paul den Hollander. Mede door zijn
persoon en zijn preken vond hij in al zijn communicatieve eenzaamheid veel
steun in het geloof, waarvoor de kiem in zijn jeugd via de zondagschool was
gelegd. Wellicht was hij daarom ook niet boos op het leven en wat hem
overkwam. ‘Het is shit. Balen. Het treft je en daar kun je niets aan doen.’
3

Daarom had hij ook geen moeite om het leven los te laten. ‘Ik ben er klaar
mee en er klaar voor.’
Dat Hendrik door veel mensen gekend en gewaardeerd werd bleek wel uit
de bijna 300 mensen op de condoleantie aan huis als mogelijk een nog groter
aantal steunbetuigingen, die bij hen in de bus vielen. Deze enorme
belangstelling en steun hebben Janny met haar naasten erg goed gedaan
om dit verlies van hun man, vader en opa te aanvaarden. Met het overlijden
van Hendrik is de derde generatie Oostra van Hoofdweg 109/111 eigenlijk
veel te jong heen gegaan.
------------------------------------------------------------------------------------

Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een gezellige middag bij onze
nieuwe buurtjes Chris en Adelheid. We namen allemaal iets lekkers mee en
onder het genot van al dat heerlijks hadden we een prachtig uitzicht over hun
domein, de vijver, tuin en bos. Uiteraard werd er kennis gemaakt met de
gastheer en –vrouw en we hopen dat ze nog lang mogen genieten van hun
fraaie stek en zodoende onze buren blijven.
* Ook onderling werden de nodige nieuwtjes gedeeld en werd voorzichtig
onze tactiek bepaald voor de a.s. dorpskwis. Onze kleine buurt heeft oud en
jong weten te mobiliseren en we zullen ons zeker van onze beste kans laten
zien!
* De nieuwe straatverlichting werd ook veel besproken! GROEN fel licht,
soms hinderlijk voor autospiegels ed., ’s nachts is het uit en zodoende weer
donker. We hebben ongevraagd nu GROEN licht langs de weg en zouden we
straks ook een GROENE golf van max 60 m/uur kunnen verwachten?
-----------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen……..
Ik ben Jeroen Mulder (37 jaar) en vader van
Jochum (11 jaar), Hessel (7 jaar) en Berber (5
jaar). Sinds kort zijn wij neergestreken op de
Westerse Kamp 6. Na ruim 14 jaar in Wolvega te
hebben gewoond, hebben we besloten om te
kiezen voor een kleinere woon-gemeenschap. En
tot nu toe bevalt dat erg goed. In het dagelijkse
leven ben ik als assurantieadviseur werkzaam bij
Univé Noord-Nederland in Wolvega. Naast het
volgen van werk gerelateerde cursussen vul ik
mijn vrije tijd in met voetballen (sorry, ik heb
mijn hart verpand aan het zwart/wit van VV
Stânfries in Appelscha) fietsen en vissen. En alles
op recreatief niveau. Wellicht spreken we elkaar
binnenkort…..
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Wij zijn Frans (27 jaar) en Simone (27 jaar) van Oosten. Samen met onze
twee kindjes Luuk (3 jaar), Sophie (1.5 jaar) en onze twee hondjes, wonen
wij sinds december op voorkamp nummer 10. Frans komt oorspronkelijk uit
Groningen en Simone uit Oldeberkoop. Samen komen we vanuit Emmeloord.
Emmeloord vonden wij te groot en wilden graag onze kindjes laten opgroeien
in een klein leuk dorp en na heel wat huizen in verschillende dorpen te hebben
bekeken, kwamen we dit nieuwbouw project in Oldeholtpade tegen. Frans
werkt als manager/buffetmedewerker bij de Drie Gezusters in Groningen en
Simone werkt als begeleider bij Stichting Noorderbrug in Sneek (stichting
voor o.a. mensen met een niet aangeboren hersenletsel). We werken beide
onregelmatig, zijn erg ondernemend, spontaan in onze acties, houden van
gezelligheid en maken ook hier graag tijd voor. We zijn nog druk bezig om
de puntjes op de i te zetten maar we voelen ons nu al thuis en we hopen hier
nog met vele jaren met plezier te wonen.
-----------------------------------------------------------------------------------Wij zijn Cornelis en Heidi
Jansen en wonen sinds 1
december 2016 op ons
mooie
plekje
aan
de
Voorkamp.
Tot 2014 woonden en
werkten wij in Beuningen,
een dorp bij Nijmegen. Daar
hadden wij een groot huis
met
een
naastgelegen
kantoorgebouw. Waarin wij
samen
met
nog
vier
collega’s vele jaren lang een accountants- en belastingadvieskantoor hadden.
In dat jaar hebben wij besloten dat het genoeg was en hebben het kantoor
aan onze zoon en nieuwe collega’s gelaten, ons huis verkocht en voor twee
jaar naar de bergen in Beieren getrokken. Een mooie tijd die veel indrukken
heeft achtergelaten, maar uiteindelijk zijn wij in mei vorig jaar weer naar
Nederland gekomen en hebben gekozen voor onze kleine nieuwbouwwoning
in Oldeholtpade. Iedereen vraagt ons: “hoe komen jullie in Friesland, in
Oldeholtpade???“. En eerlijk gezegd, wij weten dan niet zo goed wat te
antwoorden. Maar, hoe dan ook, zeker is inmiddels wel: de keuze voor
Oldeholtpade was een schot in de roos! En ook al missen wij wel eens onze
Alpen en kunnen wij hier bij wijze van spreken vandaag in de verte al zien
wie er morgen op bezoek komt… , hier zijn wij gelukkig en voelen wij ons nu
al THUIS.
Cornelis wilde ook na terugkeer in Nederland, van pensioen niets weten en
dus kroop het bloed waar het niet gaan kan….. Sinds midden 2016 heeft hij
de draad weer opgenomen en van zijn “hobby en passie” Belastingen, weer
zijn werk gemaakt en wel in een nieuwe, kleinere en gespecialiseerde vorm
onder de naam Belastingpraktijk Cornelis Jansen.
5

Dus wanneer iemand iets over belastingen wil weten, de deur staat, zeker
voor onze dorpsgenoten, altijd voor je open.
Heidi, voelt zich in haar nieuwe “Heimat” inmiddels ook al heel aardig thuis
en geniet van haar vrije tijd en hobby’s. En staat zij ook vaak haar “mannetje”
in de belastingpraktijk met hulp bij de administratie en bureauwerk.
Wij hebben samen al best aardig wat van de omgeving gezien en veel
fietstochten gemaakt naar en in de vele schitterende natuurgebieden
waaraan dit gebied zo rijk is. Wij zien nu ook al weer uit naar het voorjaar.
Ook willen wij heel graag ons dorp en natuurlijk jullie verder leren kennen en
verheugen ons op alle activiteiten die er worden georganiseerd. Vriendelijke
groet en tot gauw,
-Cornelis en Heidi Jansen, tel. 853548-----------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
De eerste OlpaeKwist
Wat een saamhorigheid op zaterdagavond 4 februari in Oldeholtpade.
Wij als organisatie van de Kwis (Zwaantje, Gerdien, Paula, Alberto, Peter,
Sjerk, Leo, Ruben en Wim) hadden alle scenario’s de revue al laten passeren.
Van minimale deelname van slechts enkele teams, het compleet in de soep
lopen van de organisatie tot en met een geweldig succes.
De organisatie heeft veel plezier beleefd aan het in elkaar zetten van een
actief gebeuren voor jong en oud. Maar de reacties van de deelnemers bij
het inleveren van de antwoorden waren zeker niet minder. De opdrachten
bestonden uit kennisvragen over o.a. techniek, muziek en cultuur,
wetenschap en regionaal tot het breien van een kleine poppensjaal alsmede
het uitbeelden van een aangegeven schilderij en het ophalen van een
puzzelstukje bij een heuse zwerver in het dorp.
De 16 teams met gemiddeld 10 personen zijn van stipt 18.30 tot 23.15 uur
allemaal fanatiek bezig geweest en dronken koude koffie, lauw bier of bleven
aan het eind van de avond met alle hapjes zitten. Op 18 februari worden bij
café “De Rustende Jager” de antwoorden bekend gemaakt. Er zullen foto’s
op een beamer getoond worden van de verschillende activiteiten en niet
minder onbelangrijk het bekend maken van de eerste winnaar van
Olpaekwist. Graag tot ziens op 18 februari met als extra feestelijk gebeuren
een muzikale bijdrage wat door de nieuwe uitbaters van het café is geregeld.
Of anders tot volgend jaar bij de 2e editie want dat er een vervolg gaat komen
staat nu wel vast!
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Oecumenische kerkdienst in Oldeholtpade
De oecumenische dienst commissie heeft besloten om de oecumenische
kerkdienst die altijd rond de kerstdagen werd gehouden te verplaatsen naar
het voorjaar. Op zondag 21 mei hebben wij de groep Just4you bereid
gevonden om mee te werken aan de oecumenische dienst in Oldeholtpade.
Zij gaan een themadienst “De Verleiding” verzorgen, waarin muziek centraal
staat. Op bekende popmelodieën en kerk melodieën wordt rond dit thema
gewerkt en op een beamer staan de teksten met sfeervolle bijbehorende
foto’s. Bij Engelstalige teksten staat de Nederlandse tekst ernaast. Dit is echt
een belevenis voor jong en oud om mee te maken. Iedereen is van harte
welkom.
-Namens de commissie : Bob en Annet van ’t Geloof, Paul den Hollander,
Marcel en Anita Exterkate-----------------------------------------------------------------------------------Hallo dorpsbewoners van Oldeholtpade,
Alweer voor het 8e jaar 3 voorstellingen in het
openluchttheater “Et Darreltien” in Ter Idzard.
Ik ben al weer druk bezig voor de openluchttheaters
deze zomer en de datums hiervoor wil ik jullie alvast
even laten weten. Het gaat gebeuren op;
Zondagmiddag 11 Juni – 9 Juli – 3 September. ‘s Middags van 14.00
t/m 16.00 uur.
Als de voorstellingen allemaal wat concreter zijn, zult u de volgende keer wat
meer van mij horen. Maar noteert u alvast deze datums in uw agenda, zodat
we ook dit jaar veel mensen mogen begroeten om de verschillende
voorstellingen te bekijken. En wilt u misschien iemand verrassen met een
voorstelling, of een cadeautje voor iemand, u kunt ook bij mij
toegangskaarten kopen voor een voorstelling. Kosten zijn € 4,00 per stuk
Met vriendelijke groet,
Namens openluchttheater “Et Darreltien” Suze Sanders Idzardaweg 96 tel:
0561 688401 of e-mail: suzesanders96@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------

Column
Winter 2017. Het leek er wel even op. Matige vorst, maar toch.
Elfstedentocht? Het is februari en er kan nog van alles gebeuren. Als je de
milieuactivisten mag geloven, zou de opwarming van de aarde zo
langzamerhand wel eens een eind kunnen maken aan dit ultieme
schaatsgebeuren. Maar prijs de dag niet tot……………..Het kan vriezen of
dooien!
Eerlijk gezegd ben ik nooit zo’n liefhebber van de winter geweest. Zo rondom
de Kerst is het nog te verdragen (vanwege de feestjes en etentjes en zo…).
Maar dan breekt er een lange, koude, troosteloze tijd aan die pas ophoudt zo
rond de Pasen. Dan voel ik me net een egel die zich dan eindelijk weer eens
buiten zijn hol durft te vertonen. Winterpret? Ook niet aan mij besteed. Mijn
eerste uitstapje op schaatsen als tienjarige(achter een keukenstoel)was een
ramp. Ik viel plat op mijn gezicht.
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Liggend op het ijs zag ik prachtige ijskristallen om mij heen. Dit bleken echter
de scherven van mijn bril te zijn. Einde schaatscarrière! Skiën dan? Had je
gedacht! Mijn eerste (en laatste) skivakantie eindigde onderaan de piste, aan
de rand van een parkeerterrein, met mijn knieën diepgeworteld in het portier
van een Audi 100. Laat het voorjaar maar komen! Maar zo ver zijn we nog
niet. Ik heb nota bene de kerstboom nog niet eens opgeruimd. De
kerstverlichting moet nog naar de vliering. Ik ben vergeten strooizout te
kopen, maar heb gelukkig wel de buitenkranen afgesloten. Ik laat mijn kippen
overnachten in een afgesloten nachthok, maar hoeveel vorst kan een kip
eigenlijk verdragen? Ik krijg momenteel veel Internetaanbiedingen van
reizen naar warmere oorden. Juist nu is dat heel verleidelijk. Maar ik ga er
echt niets mee doen, want we gaan komende zomer met onze caravan op
pad. Ik heb dat ding toch zeker niet voor niets! Maar het duurt nog zo
lang…………….Is er in de tussentijd dan echt niets wat de burger moed geeft?
En dan straks ook nog die gevreesde verkiezingen in maart. O jeetje!
Veel mensen zien de verkiezing van Donald Trump als een voorbode voor
grote politieke verschuivingen in ons eigen kikkerlandje. En dat is zeker niet
ondenkbaar. Veel Nederlanders (en dus ook Weststellingwervers) voelen zich
vergeten, genegeerd en niet gehoord door de gevestigde politieke partijen.
Dit zal waarschijnlijk niet ongestraft blijven en zeker een stempel drukken op
de uitslag van de komende verkiezingen. Vergeet echter niet dat in ons
parlementair stelsel geen ruimte is voor één regerende partij of persoon (à
la Erdogan). Met 28 ingeschreven partijen is dat ook bijna onmogelijk. In een
coalitie is echter alles mogelijk en wordt de soep niet zo heet gegeten als ze
wordt opgediend. Nadeel is echter dat de kiezers dan niet helemaal krijgen
waarvoor ze gestemd hebben. Vaak moet er tijdens de coalitie
onderhandelingen veel water bij de wijn en blijft er weinig over van de
oorspronkelijke partijprogramma’s. Maar afgezien daarvan kunnen/mogen
we nog kiezen. Die vrijheid hebben we gelukkig nog. Ik ben benieuwd. Het
kan vriezen of dooien!
-P.R.------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Karkepraot
Vriezen of Dooien?
Eerst maar koffie drinken in ’’t Anlopien’.
De weerprofeten zijn het er niet over eens of het zal gaan vriezen of toch
dooien. Intussen is er een leuke winteractiviteit waar ik u graag op attent
maak. Sinds oktober is er elke donderdagmorgen gelegenheid buurtgenoten
te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. De afgelopen weken is
daar ruim gebruik van gemaakt; er zijn meestal een tiental personen die hier
binnen lopen. Er zijn steeds twee vrijwilligers die het gebouw openen, de
kachel hoger zetten en voor koffie zorgen. In oktober zijn we gestart om eens
te zien hoe het gaat. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat dit in
een behoefte voorziet daarom gaan we hier voorlopig mee door.
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Er zijn een aantal ‘stamgasten’ die bijna wekelijks aanwezig zijn maar
daarnaast lopen er allerlei mensen even binnen. Niet alleen uit Oldeholtpade
maar ook uit Oldeholtwolde, Nijeholtpade en Ter Idzard. In principe is dit een
is dit een gratis service aan onze buurtgenoten maar het is altijd mogelijk
een bijdrage te leveren voor de onkosten. Het is meermalen voorgekomen
dat mensen te voet kwamen maar voor de thuisreis een lift aangeboden
kregen van één van de aanwezigen die inmiddels een goede bekende was
geworden. Elke donderdag dus van 10.00 tot 12.00 uur. Omdat hier op deze
plaats nog geen melding van was gemaakt, leest u dit nu.
Graag tot ziens in ’t Anlopien.
Groeten van Ds. den Hollander die ook regelmatig van de partij is.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Het kan vriezen, het kan dooien, alleen viel de dooi te vroeg in en konden
de kinderen van De Striepe net niet schaatsen op de gezellige ijsbaan naast
de school. Maar wellicht keert de winter terug en kunnen we in februari nog
gebruik maken van deze faciliteit. In het nieuwe kalenderjaar zijn we
ondertussen gestart met de Cito toetsen behorende bij ons
leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen we analyseren wat er al goed
gaat en waar we als school de nadruk op moeten leggen, wat er dus nog
beter kan. In februari gaan we er flink op los timmeren! Alle kinderen
krijgen dan namelijk muzieklessen met slagwerkinstrumenten. We zijn zeer
benieuwd hoe dit gaat klinken. Naast de reguliere lessen op school staan er
nog een paar andere activiteiten gepland:
* Zo zullen we op woensdag 8 maart door het dorp Oldeholtpade gaan om
lege flessen op te halen.De vader van Anouk en Rick Beckers uit groep 8 en
6 gaat namelijk meefietsen met Alpe d’huzes en onze school helpt mee om
geld in te zamelen voor dit goede doel. Anouk heeft hiervoor een
flessenactie bedacht en georganiseerd.
Woensdag 8 maart komen de kinderen langs de deuren om lege flessen op
te halen. We hopen dat er veel mensen mee zullen werken aan deze actie.
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de lege fles(sen) aan de deur hangen.
Het goede doel zal er blij mee zijn!
* Vrijdag 24 maart doet onze school mee aan de nationale Pannenkoekdag.
Onder het motto van ‘Bak mee voor ouderen’ hoort u hier binnenkort meer
van. Schrijft u deze data dus vooral op de ‘nieuwe’ kalender!
Juf Anja Bruinenberg wordt momenteel vervangen door meester Yme
Weiland. Wegens de ziekte van haar man is juf Anja thuis om hem te
verzorgen en te ondersteunen. We hopen dat ze na de voorjaarsvakantie
weer snel op school zal zijn en actief deel zal nemen aan de activiteiten op
school.
Tot de volgende Holenpathe!
-Anita de Vries-
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Hierbij de bijdrage van groep 6/7 obs De Striepe
Vop
Met vop heb je drie onderdelen met vrij spelen met de kapla, knex. de
knikkerbaan of met de domino. Er zijn nog twee andere onderdelen lego
stopmotion en papiermaché. Je kan één onderdeel drie keer doen. Juf
Suzanne en Meester Yme organiseren deze onderdelen. Van groep zes zeven
acht maken ze de groepjes. Bij Meester Yme heb je stopmotion. Met lego
stopmotion maak je een achtergrond en maak je onderdelen met lego. Je
moet allemaal foto's maken. Daar maak je een filmpje van. later ga je de
video bewerken. Dan is je filmpje klaar. Bij Juf Suzanne heb je papiermaché.
Met papiermaché heb je een ballon nodig en daarna plak je er papiermaché
op. De andere keer prik je de ballon kapot. Je gaat het papiermaché ballon
verfen. Daarna doe je er touwtjes aan en een papieren bakje dat moet een
luchtballon worden. En dan is de luchtballon klaar.
Vriendelijke Groet
Anniek en Ilse
-----------------------------------------------------------------------------------Schaken
11 februari op zaterdag
Op school moeten we schaken voor het remco heite toernooi. Het is het voor
alle scholen bijvoorbeeld in Wolvega en Oldeholtpade. Het was heel leuk heel
veel scholen gingen oefenen. Ik ben tweede geworden. Lorenzo is derde
geworden in pool Vijf. Wouter van onze school is eerste van de school
geworden. Toen kreeg hij een wissel beker en een beker die hij mocht houden
de wissel beker, moet hij volgend jaar weer terug brengen. Naar school. Vorig
jaar wonnen we met remco heite toen kregen we grote beker die we mochten
houwen en nu is hij weer terug naar Remco heite toernooi.
Wij hopen dat jullie komen. bij Remco heite, toernooi . Bij de spannende
wetstrijden .Wij hopen veel bezoekers te ontvangen en dat schaken, nog
populairder word. Wand dat wort nog niet zo veel gespeeld door kinderen.
Want dat vinden ze vaak een saaie sport. Wij denken wel dat er veel oudere
mensen komen maar ook wel jongeren.
Groetjes Arne en Lorenzo
-----------------------------------------------------------------------------------vriezen en dooien
vorige week was het erg koud 23 jan. toen liep iedereen met sjaals en mutsen
teminste de meesten. de schaatsbaan in Oldeholtpade was niet open. de baan
in Ter Idzard wel. De grote ijsbaan was erg krakerig.
Er waren niet zo heel veel mensen. Emma's broertje die was ook op het ijs.
hij zat ook op de slee. toen hij ging staan viel die. Wij hebben ook geschaast.
Esmée die viel best hard. Daardoor kwam er een kleine scheur in de baan.
Emma Hannah en Noortje moesten lachen. Dat was nog op schoenen en later
gingen wij met Sanne schaatsen.
groetjes Emma en Esmée
-----------------------------------------------------------------------------------10

vop
De vop activiteiten in groep 6/7/8 zijn: Stop-motion filmpje maken. zelf wat
doen. en lucht ballon van papiermache.
Het leuke er aan:
1:We kunnen ons vermaken.
2:We hebben plezier.
3:Het is allemaal wat anders
Weer wat anders over vop. Groep 4/5 hebben ook vop. Helaas weten we niet
wat ze doen.
groetjes Marrit en Jasmyn
-----------------------------------------------------------------------------------gym
Er was eens een dinsdag de gymdag en we deeden volybal . Worstellen en
trefbal het was super leuk tot dat de groepjes. Werden gemaakt maar Rick
was er niet . Hij moest naar de leerlingenraad. Maar Nick was er wel en zat
bij Arne, Maar ik en Arne ginge bij het bal tikertje overgooien. Maar het
overgooien was wel leuk. Einde
Nick & Rick
-----------------------------------------------------------------------------------voorjaars vakantie
over 3 weken is de voorjaarsvakantie. En dan hebben we een week vrij. Vanaf
17 februari begint het. Dan ga ik met mijn Congolees vriendje spelen. Hij is
geadopteerd en hij is 10 jaar oud. Ik heb hem ontmoed bij de camping in
Gelderland. Zelf woont hij in Hogesmilde dat ligt in de provicie Drenthe .
Daarom verheug ik me op de vakantie. het wordt vast leuk en mijn susje
.heeft de sus van de familie als vriendin . Zij wilt ook graag spelen met haar.
Ik ga ook andere leuke dingen doen bijvoorbeeld voetballen of gamen of
streetdancen.
Colin einde
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Autocross Oldeholtpade
Inmiddels is 2017 alweer even onderweg en dat
betekent dat de voorbereidingen voor het jaarlijkse
autocross evenement alweer in volle gang zijn. De
datum is inmiddels bekend, op zondag 7 mei zal er
weer een mooi programma worden opgezet! Dus
noteer hem alvast in de agenda en hopelijk zien we
jullie dan op het vertrouwde en bekende terrein achter
de kerk!
-VVV Oldeholtpade-
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Kangoeroe Klup
De Kangoeroes zijn ook in het nieuwe jaar weer vol enthousiasme begonnen
met gymmen in de gymzaal achter De Striepe. Iedere zaterdagochtend lekker
klimmen en klauteren en veel leuke spelletjes spelen. Zo leren we iedere
week weer beter samen werken, onze angsten overwinnen en worden we
bewegingsvrij. In de Kerstvakantie mochten wij allemaal aansluiten bij het
Kerstdiner in de Hoolt-Tuun bij k.v. SCO. Met bijna 100 kinderen was dit een
zeer gezellig diner. In januari werden we door SCO uitgenodigd om op te
lopen met SCO 1. Het was een belangrijke wedstrijd en de tribunes zaten dan
ook helemaal vol. Het was erg spannend maar de spelers waren erg aardig
voor ons en we hebben dan ook allemaal gezwaaid naar het publiek.
In maart organiseren wij voor alle Kangoeroes uit Noord-Nederland een
Kangoeroe-evenement met als thema Peter-Pan en we gaan nog een ochtend
naar Monkeytown om daar lekker te klimmen en klauteren.
Wil je ook een keer komen gymmen? Kom dan op zaterdagochtend om 9.30
uur naar De Striepe.
-----------------------------------------------------------------------------------Reuzenpanda’s
Sinds september zijn we begonnen met een nieuwe groep, de Reuzenpanda’s
en inmiddels zijn we al met 20 kinderen. In deze groep sporten allemaal
kinderen tussen de 5 en 8 jaar. We sporten niet iedere week, maar alleen in
de even weken. Veel kinderen hebben namelijk nog zwemles en dan is iedere
week sporten daarnaast wel erg veel. We trainen op woensdag om 17.00 uur
in de gymzaal achter De Striepe. We doen dan allemaal verschillende sporten,
zodat de kinderen kunnen ontdekken welke sport het beste bij hun past.
De sporten die we al geoefend hebben zijn: basketbal, voetbal, korfbal,
volleybal en hockey. Wij zijn door k.v. SCO uitgenodigd om voor de wedstrijd
op te lopen met SCO 1, dat gaan we in februari doen. Super leuk! Ook zijn
we door de f-jes van SCO uitgenodigd om een keer mee te trainen, zodat wij
een echte korfbaltraining kunnen ervaren. Ook gaan wij in maart naar
Monkeytown, niet om te trainen maar om gezellig met elkaar te kunnen
spelen. Lijkt het jou ook leuk om eens met ons mee te trainen? Kom dan op
woensdagmiddag om 17.00 uur naar De Striepe.
------------------------------------------------------------------------------------

VocaLinde
Terugkijkend naar ons kerstconcert moeten we nog even kwijt dat het
geweldig was om voor een goed gevulde kerk dit te mogen doen. Veel
inwoners van ons eigen dorp gezien die avond en het was een sfeervol
gebeuren. Als daarna de kerstmuziek weer ingeleverd moet worden en de
jaarwisseling voorbij is gaan we als koor weer werken aan een aantal nieuwe
nummers. We hadden ons ingeschreven voor het 5e Popkoren festival in De
Meenthe te Steenwijk en daar hebben we naast ‘Rolling in the Deep’ van
Adele en ‘Go like Elijah’ van Chi Coltrane ook 2 nieuwe nummers gezongen.
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Het subtiele liedje ‘You "ll never be the sun’ van Donagh Lang, bewerkt in
een arrangement van onze eigen dirigent en het overbekende ‘You raise me
up’. Het lied is wereldwijd bekend geworden en door diverse artiesten
uitgebracht waaronder Celine Dion. Tussen de meer dan 15 popkoren uit het
noorden van het land hebben we laten horen dat ons koor zich kan meten
met de besten. Voor ons was het de eerste keer dat we ons presenteerden in
de popkoren-wereld, een leuke ervaring rijker en alhoewel er hier ook een
jury was die alles beoordeelde was voor ons meedoen belangrijker dan
scoren.
Dat brengt ons dan direct in de sfeer van het aanstaande concours in Joure.
Daar gaan we wel heen met de bedoeling om zo hoog mogelijk te scoren. Een
jaarlijks terugkerende meetpunt georganiseerd door de Friese Bond van
Zangkoren waaraan veel koren uit Friesland meedoen. We gaan daar voor
het eerst in ons bestaan een lied à capella zingen. Het lied ‘And so it goes’
van Billy Joël is een fantastisch nummer dat zich uitermate leent voor à
capella zingen. Er gaan nog ongetwijfeld vele uurtjes oefening in zitten om
dat straks in Joure op de planken te brengen. Naast dit lied zullen we ook
‘You raise me up’ laten beoordelen door de daar aanwezige bekwame jury en
hopen we dit jaar dus weer in de categorie van de eerste prijzen te komen.
Laten we eerlijk zijn , ambitie mag (moet) er wezen. We houden u op de
hoogte o.a. via deze dorpskrant maar ook hebben we intussen een website
waarop we regelmatig verslagen van onze gebeurtenissen zullen plaatsen.
Bezoek dus ook eens www.vocalinde.nl en blijft op hoogte.
------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdvogelwacht
Dropping jeugdleden
Op een mistige zaterdagavond in december hebben we de jaarlijkse dropping
gehouden. Zo’n 25 jeugdleden durfden het aan op stap te gaan in het donkere
bos. Gelukkig durfden een aantal vaders ook mee het bos in. Zo konden we
groepjes maken van 5 kinderen, die onder begeleiding “gedropt” werden in
het bos. De kinderen werden vervoerd in een keet achter de trekker, die door
Leo werd bestuurd. Op zich was dit al spannend, want de kinderen mochten
ditmaal niet een zaklamp mee. Dus in de keet was het echt donker en
hobbelend over verschillende paden, wisten de meeste kinderen niet waar ze
terecht waren gekomen.
In het gebied “De Lendevallei” naast de snelweg werden de kinderen en hun
begeleiders afgezet. Daar moesten ze een 1 uur- durende tocht afleggen,
waarbij ze onderweg letters moesten verzamelen. Deze letters konden ze
verdienen, door de juiste antwoorden op vragen te geven of door ze te zoeken
in het donkere bos. De route was aangegeven met neon lichtstaafjes en
volgens de jeugd, was dit goed te doen! Na de tocht werden ze weer
opgehaald door Leo met de keet.
Op het Scheenebospad werden ze getrakteerd op warme chocolademelk en
konden ze nog een broodje roosteren op een kampvuur. Hier bleef het nog
lang onrustig en konden we genieten van al die enthousiaste kinderen!
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Oplossing Kerstpuzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G.F. Vosstraat 11
Hoofdweg 182
Weidekamp 4
G.F. Vosstraat 21
Grote Kamp 27
Hoofdweg 130

7. Stellingenweg 54
8. Hoofdweg 211 (SCO kantine)
9. Hofsteestraat 30
10. Hesselinghstraat 10 B
11. Hoofdweg 136 A
12. Hoofdweg 164

R Ponne van harte gefeliciteerd! uw prijs (een leuk pakketje) wordt
binnenkort bezorgd.
------------------------------------------------------------------------------------

Met pensioen………en dan?
Bij het zoeken naar gepensioneerden zijn we dit keer beland in het
Scheenebos bij Ank Mol. Ank is opgegroeid in Amsterdam en woonde hier tot
haar vijfentwintigste jaar. Hier stond ze voor de klas van een Montessori
school en heeft ze haar partner Rob ontmoet. Bij toeval kwamen ze terecht
in Oldeholtpade. Haar ouders waren op visite in het Scheenebos en vertelden
dat er een huisje te koop was. Het huisje lag destijds nog aan een onverhard
pad. Ze kochten het in 1974. Na ongeveer een jaar alles te hebben
gerenoveerd, zijn ze er ingetrokken. Een heel verschil met Amsterdam. Het
was in de tijd dat het vinden van een nieuwe baan geen groot probleem was.
Ze kreeg zelfs een baan heel dichtbij. Ank werd Juf op De Striepe. Na vijf jaar
hier te hebben gewerkt werd Nienke geboren en is Ank gestopt met werken.
Dit werd een onderbreking van zo’n negen jaar, want na Nienke kwamen nog
Marieke en Maarten. Toen Maarten zelf op de fiets naar school kon is Ank
weer begonnen te werken. Eerst met één dag in de week tot later vier dagen
in de week. Dit keer op de basisschool in Drachten. Dit was ook een
Montessorischool, waar toch haar hart lag. In het Montessori onderwijs wordt
naast klassikaal lesgeven ook veel aandacht gegeven aan individuele
kinderen. Dit sprak Ank erg aan. Ze ging van het klassikaal lesgeven ook
steeds meer werken als remedial teacher. Ank genoot van haar werk. Het
onderwijs is niet alleen kennis overbrengen, maar ook een stukje opvoeden
en sociale vaardigheden meegeven.
Met haar vierenzestigste ging Ank met pensioen. Het was wel even
omschakelen van alles goed plannen en alles in een behoorlijk tempo te doen,
naar meer tijd te kunnen nemen voor alles. Maar het is ook een feit dat alles
niet meer zo gemakkelijk gaat. “Maar het is natuurlijk ook een voorrecht dat
we zo kunnen genieten van onze oude dag in Nederland” zegt Ank. Je hoeft
niet meer snel boodschappen te doen. Ze kan meer tijd besteden aan zaken
zoals koken en lezen, want op de hoogte blijven van de wereld om ons heen
vindt ze wel belangrijk. Ook de ontwikkelingen in het onderwijs volgt ze nog
graag. Omdat dochter Marieke ook in het onderwijs werkt, blijft de discussie
hierover wel levendig. Ank sportte voorheen ook graag, zoals tennis.
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Maar dat lukt allemaal niet meer. Ze had zich ook voorgenomen meer
vrijwilligerswerk te gaan doen. Om bijvoorbeeld Nederlandse lessen te
kunnen geven. Maar het komt er op een of andere manier niet van. Ank kwam
tot de ontdekking dat gewoon genieten van je pensioen ook voldoende is.
Rob heeft de gepensioneerde leeftijd ook al bereikt, maar heeft zijn eigen
bedrijf en doet dit nu nog steeds, maar wel parttime. En Ank helpt een handje
bij de administratie.
Ze hebben vijf kleinkinderen en het klinkt misschien cliché zegt Ank, maar ik
heb nu meer rust om hier meer van te kunnen genieten, dan toentertijd van
mijn eigen kinderen. We kunnen natuurlijk wat vaker en langer op vakantie
gaan. Als je zo woont als wij, is er in en rond het huis altijd wel wat te doen.
Zomers wat meer in de tuin en in de winter wat meer binnen. Op onze vraag
of het misschien ook te rustig wordt in het Scheenebos, is het antwoord stellig
‘nee’. Ze hebben nog steeds een band met Amsterdam. Marieke en veel
andere familieleden wonen er. Zo snoepen ze van twee walletjes (sorry, van
twee culturen). Het rumoerige van de stad en het rustige van het
Scheenebos. Ank en Rob, wij wensen jullie veel gezondheid en geniet van het
leven.
------------------------------------------------------------------------------------
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Het Prikbord

Paasbult (achter kerk)
16 april Eerste paasdag
In de maand februari kunt u terecht op afspraak.
Vanaf maart is de bult elke zaterdag geopend
van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 14 april 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. 0620627423 of
Otto Kuipers tel. 0619952548

Te koop:
Zakjes aanmaakhout voor haard of kachel
à 20 ltr voor € 3.00/stuk.
Dit brandhout wordt gemaakt door een
Wajong-er van afval pallethout.
Inlichtingen en bestellingen: tel 688374.

Bedankt voor u vrijwillige bijdrage
voor de dorpskrant.
Mocht u nog geen bijdrage geleverd hebben,
het kan nog.
Bankrekeningnr: NL55 RABO 0371 987 954
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Kinderpagina
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Agenda
28-02-2017

Plaatselijk Belang
vergadering

08-03-2017
20-03-2017
23-03-2017

Flessenactie Obs de Striepe

24-03-2017
25-03-2017
10-04-201
16-04-2017
21-05-2017
07-06-2017

Oud papieractie De Striepe

Ledenvergadering
Vogelwacht
Pannenkoekdag
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe
Paasbult
Oecumenische kerkdienst
Autocross VVV

20.00 uur, Café Wever

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00 uur, De Bult Ter Idzard
De Striepe
Thema: Lentegroen
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Achter kerk
Kerk, Oldeholtpade
Terrein achter kerk

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

Holenpathe
is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door een
werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.
Medewerkenden:

Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Margreet ter Schure
Piet Regtop
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Gorredijk
Hoofdweg 128
NL55 RABO 0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

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

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