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Voorwoord 
 

Een frisse start. Dat is vaak de gedachte bij een nieuw jaar. Of het nu een 

voornemen is of een duik in de Vlinderplas, het heeft alles te maken met de 
wens om een nieuwe start te maken. Jezelf te bevrijden van het oude jaar en 

het opnieuw te proberen of iets totaal anders te gaan doen. Een nieuw jaar, 
een schone lei! Beste dorpsgenoten, namens de werkgroep Holenpathe, de 
beste wensen voor het nieuwe jaar!  
Maar even terugblikken. Nederland rond de jaarwisseling: Brandstichting, 
rellen, vernielingen, doden en gewonden, hulpverleners met de dood 
bedreigd en meer van dit soort walgelijke zaken die langzamerhand als 
“normaal” worden beschouwd. In tegenstelling tot de rest van Nederland is 

het in Oldeholtpade opvallend rustig gebleven tijdens de jaarwisseling. Wordt 
het “mooiste dorp” van Friesland nu ook het “veiligste dorp” van Friesland 
tijdens de jaarwisseling? Een goed begin van het nieuwe jaar, want het is 

heus niet allemaal kommer en kwel. Wat te denken van onze Dorpskwis? 
Inmiddels een vast onderdeel geworden van het nieuwe jaar.  De 
belangstelling was weer enorm met een groeiend aantal deelnemers. Denk 
ook aan het prachtige initiatief van de Vogelwacht met hun “Pompeblêd” 

vogeleiland. Heeft de voorpagina op een positieve manier gehaald. Hulde!  
De redactie van Holenpathe heeft er dus alle vertrouwen in en zal zich ook 
dit komende jaar inzetten om u op een prettige en informatieve manier te 
informeren over het reilen en zeilen van ons dorp. 

 

Graag nieuwe kopij inleveren vóór 21 maart 2020 
 

Thema: Oranjegevoel 
 

 

Kopijdatum Verschijningsdatum   Thema 

9 mei 2020 ± 29 mei 2020                                    De gezelligste editie! 

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

Inhoud 

 Voorwoord Pag. 1 pag. 1 

 Inhoud Pag. 1  
 Burgerlijke stand Pag. 2 pag. 2 
 Buurtpraot Pag. 2 pag. 2 

 Wetenswaardigheden Pag. 3  
 Even voorstellen Pag. 5  
 Verenigingsnieuws Pag. 8  
 Column Pag. 17  

 Teamgevoel Pag. 18  
 Prikbord Pag. 18 pag. 9 
 Kinderpagina Pag. 21  
 Activiteitenagenda Pag. 22 pag. 10 



2 

 

 

Burgerlijke stand 
 

 

Nieuwe inwoners: 
 

Luc-Jan, Annet, Arjan en Sonja Hornstra Stellingenweg 56 
Paula van Dijk en Richard Hetebrij Oltholtstraat 1 
Anita van Dijk en Wesly Nijholt Wilfred Berrystraat 10 

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

Geboren:  
  

13-12-2019  Bente  Dochter van Marianne en Jaap Dijkstra 
Hoofdweg 123 

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

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

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

Buurtpraot 
 

 Nieuwbouw Oost   
 

Vrijdagavond 17 januari heeft ook Nieuwbouw Oost een Nieuwjaarsborrel 
georganiseerd. 
Op initiatief van Thea, Corrie, Rianne en Ginie werden de bewoners van de 
Hesselinghstraat, Franckenastraat en een gedeelte van de Buitenkamp en 

Van Lycklamastraat uitgenodigd bij Ginie en Johan. Ongeveer 35 
buurtbewoners gaven gehoor aan de oproep en beleefde een gezellige avond. 

Onder het genot van een glas fris of een drankje werd getoost op het nieuwe 
jaar. 
Een aantal sprak elkaar voor het eerst en voor de ander was het gezellig even 
bijkletsen. Al met al was het zeer geslaagd.   

------------------------------------------------------------------------------------ 
Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  

 

* Zaterdagmiddag 4 januari troffen veel buurtgenoten elkaar in de loods van 
Wim en Maria om elkaar alle goeds toe te wensen in het nieuwe jaar. De 
locatie was ruim gemaakt en een ieder nam wat lekkers mee. Dan is het 
samenkomen ook echt een gezellig SAMEN zijn. We konden nieuwtjes 
uitwisselen en kennismaken met Carlo en Yvonne die bivakkeren in een 

tijdelijke unit op de voormalige locatie van mevr. Pijsel. Helaas waren hun 
kinderen, Wesley en Liana, wegens ziekte afwezig. 
 

* Niet iedere buurbewoner kon aanwezig zijn maar als zo rond de kerstdagen 

er een volledige pagina in de Leeuwarder Courant aandacht aan jou en je 

bedrijf besteedt, dan is ook iedereen weer op de hoogte toch; nietwaar 
Dennis?  
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* Ook de talrijke kinderen die 

thans aan de Hamersweg 
wonen konden al hun energie 

kwijt op het aanwezige 
springkussen. ’s Middags nog 
snel geregeld, snel opgehaald 

en snel geplaatst. 
Wat een plezier voor klein en 
groot  
(bij het afbreken toch nog even 
proberen……) 

 

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

Wetenswaardigheden 
 

Garagesale Oldeholtpade op zaterdag 18 april 2020. Van 10.00 tot 

14.00 uur. 
 

Hoe werkt het: 
* meld je voor 1 maart 2020 aan via garagesaleoldeholtpade@hotmail.com 

* aanmelding voorzien van naam, straat en huisnummer 
* ervaring is dat binnen de bebouwde kom de meeste bezoekers kwamen. 
Wil je ook graag een plekje binnen de bebouwde kom, geef dit dan aan! 
Dan zoeken wij die voor je. 

* heb jij een plekje vrij op je terrein? Meld het ons dan kunnen we kijken of 
er mensen plaats willen nemen. 
* verkoop alleen op eigen terrein, dus niet op stoep of straat! 

* maak kenbaar dat je mee doet door bijvoorbeeld de vlag uit te hangen of 
het leuk aan te kleden 
* wij zorgen t.z.t. voor een plattegrond met deelnemers die we ook online 
en in het Oldeholtpade boekje zullen plaatsen 
* de bedoeling is dat het een gezellig dag wordt. Zorg ook zeker zelf voor 
een beetje gezelligheid  

------------------------------------------------------------------------------------ 
Uitslag kerstpuzzel: 
Met dank aan onze fotograaf Leny Salverda konden we ook dit jaar weer een 

spannende fotokerstpuzzel voor u samenstellen. Deze keer moest er in ons 
dorp gezocht worden naar allerlei soorten hekken; sommige meteen 
herkenbaar, naar andere moest men eerst op zoek! Uiteindelijk was er een 
‘speurneus’ die toch heel veel hekken wist te vinden: Jariena Delfsma is de 

winnaar van de kerstpuzzel 2019 en kan binnenkort een leuke prijs tegemoet 
zien. Gefeliciteerd! 
 
 

mailto:garagesaleoldeholtpade@hotmail.com
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Oldeholtpade met ruim 1050 inwoners herbergt vele (verborgen) 
talenten.  
Een ieder kan wekelijks in de krant lezen over onder andere sportprestaties, 

bestuurlijke talenten, of culturele optredens. Op creatief vlak tellen een 
aantal inwoners ook zeker mee…… 
Naast een Ton Verhey, zijn meerdere inwoners niet onverdienstelijk 
amateurschilder. Zo ook ene Jaap Resink die tot en met 22 februari een 

aantal van zijn schilderijen en beelden exposeert in de Kijkzaal te Wolvega. 
Jaap die woont aan de Hoofdweg 165 in de voormalige bungalow “Never 
Thought” zal tijdens zijn actieve loopbaanperiode nimmer gedacht, “never 
thought”, hebben aan zijn creatieve vermogen. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Plogging 

 

Op YouTube zag ik een video over 

plogging en wilde het proberen. 
Plogging is zwerfafval rapen terwijl je 
aan het hardlopen bent. Ik merk dat 
het afwisseling brengt in je 
looptraining en het nog intensiever 
maakt. Waar je hebt gelopen is het 

schoon.  Meestal loop ik hard zonder 
rapen, maar ongeveer eens per week 
gaat er een draagtas mee. Wel even 
handschoenen aandoen (een dubbele 
aan de hand waar je mee oppakt)!  
Afval wordt steeds meer beschouwd 

als grondstof. Je kunt het her-

gebruiken om er weer nieuwe dingen 
van te maken. Daarnaast hoor je 
steeds vaker over de gevolgen van 
zwerfafval in onze leefomgeving. 
Alles wat we van ons af gooien komt namelijk weer in onze eigen 
voedselketen terecht. Plastic vergaat bijna niet, maar wordt alleen maar 
kleiner en kleiner. Microplastics neemt je lichaam niet op, maar microplastics 

worden Nano plastics. Deze kunnen wel in ons bloed worden opgenomen. Of 
dat gevolgen heeft voor de gezondheid kunnen we nu natuurlijk nog niet 
zeggen. Verder krijgen koeien stukken van zwerfvuil binnen en raken erdoor 
gewond. Al dit soort dingen komt steeds meer in het nieuws.   

Vaak wordt gezegd dat scholieren de schuldigen zijn, maar niet alles wat 
langs de weg ligt, is van scholieren. De berm van Om den Noord bijvoorbeeld, 

vanaf de rotonde met de Hoofdweg, ligt bezaaid met afval. Daar fietsen geen 
jongeren. Iedereen moet zelf weten wat hij doet, maar ik denk wel dat wie 
wel eens nieuws kijkt, het vanzelf gaat snappen. Die gooit het niet meer van 
zich af. (lachend) Afval in de afvalbak gooien staat wat dat betreft ook best 
slim, als je het zo bekijkt. Steeds meer jongeren krijgen het door trouwens. 
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Toen ik zelf scholier was, lag er meer. Het is ook niet meer van deze tijd 
toch? Iedereen weet wel beter nu.  
Opvallend dat er bijna nergens 

meer een vuilnisbak langs de 
weg te vinden is. Geen excuus 
om het in de berm te gooien, 
maar meer vuilnisbakken 

langs de weg  zou wel handig 
zijn. Op een paar plekken 
langs de Hoofdweg bijvoor-
beeld. Is dat niet te regelen? 
Of zijn er inventieve jongeren 
die een oplossing hebben? Een 
zak met een grappige naam? 

Beetje zoals ‘de Bob’ 

zijn…Crowdfunden, laten pro-
duceren en dan promoten bij 
scholen, weet ik veel… Er zit genoeg inventiviteit bij de jeugd. Die komen op 
goede ideeën.   
Door jong en oud wordt er regelmatig een duim opgestoken. Vaak krijg ik 
gesprekken met mensen over wat ik aan het doen ben; allemaal positief. 

meerdere mensen blijken wel eens wat op te rapen. Het hoeft natuurlijk ook 
niet rennend. Voor sommigen is het moeilijk te begrijpen. Een keer zei een 
meneer mij dat het toch raar is dat ik gratis het afval van anderen opruim. 
Voor mij is het simpel: dit is mijn vrijwilligerswerk en ik doe dit werk gewoon 
tijdens wat ik graag doe, hardlopen. De mevrouw achter de kassa bij het 
bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold krijgt ook geen geld voor werk 

waar de kassière bij de Albert Heijn voor betaald krijgt. De jongeren die in 
Groningen studenten voorlichten over alcohol en drugs doen dit ook vaak 
vrijwillig. Je hoeft niet voor alles geld te krijgen.  
-Geert Clotscher- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Even voorstellen 
 
Wij zijn Wesley Nijholt en Anita van Dijk.  
Wij zijn in november in Oldeholtpade komen wonen. Wij zijn samen met onze 

hond vanuit Wolvega hierheen verhuisd. Ik, Anita, heb altijd samen met mijn 

ouders en zus aan de Hoofdweg gewoond. Tegenwoordig werk ik als 
administratief medewerker bij Keurslagerij Hoeksma. Wesley heeft bijna zijn 
hele leven in Wolvega gewoond samen met zijn ouders en broer, Wesley 
werkt als laag- en middenspanningsmonteur  bij Visser & Smit Hanab. Wij 
zijn van plan om heel wat te verbouwen aan het huis, dus als jullie 

nieuwsgierig zijn geworden, kom dan gerust langs op de Wilfred Berrystraat.  
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Gek verhaal 
 

Gisteren liep ik even naar de bessentuin van Ruben. Ik was nieuwsgierig of 

hij al begonnen was met snoeien, en ja hoor, er lagen al heel wat snoeitakken 

(straks ook klaar voor de paasbult). 
Toen ik terug langs het pad naast de school liep, was daar ook een man met 
een klein hondje aan de riem. Hij trok het hondje dat op mij af leek te gaan 
stevig terug. ‘Hij zal mij toch niet opvreten’, zei ik om lollig te zijn. ‘Oh nee 
zei hij, maar hij zou u wel eens in de laarzen kunnen piesen’. ‘Zo, zei ik, doet 
ie dat dan wel eens?’. ‘Jaaaa, maar alleen bij mensen van de voetbalclub’. 
‘Dat is gek’, reageerde ik. Hij zag dat ik wat moeite had om verder te praten 

en zei toen: ik zal het u zeggen: Laatst stond ik met Piet Houtman te praten 
en toen deed ‘ie het ook. Ik schaamde mij natuurlijk rot en heb later mijn 
excuses aangeboden via een kaartje en bloemen. Maar Piet was er toen nogal 
nuchter onder; een andere broek aan, deze in de was en klaar, zei hij. 

Wat gek toch dat hij dat alleen bij voetballers doet  zei ik, hebt u daar een 
verklaring voor?  Jazeker, zei hij, ‘Ik zal het u zeggen: Het is al een poos 
geleden, er werd nog gevoetbald op het veld achter de kerk en de Rustende 

Jager op het land van de familie v/d Meer’. ‘Ja, ja’ zei ik, ‘dat weet ik’. Nou, 
zo ging hij verder: ‘Ik ging een keer kijken en had het hondje bij me aan de 
riem net als nu. De wedstrijd was al begonnen en plots kwam een grote 
zwarte hond op ons af en greep meteen mijn hondje bij de strot. Hij had hem 
doodgebeten denk ik, als er niet iemand was geweest die de zwarte hond de 
neus had dicht gedrukt waardoor hij zijn bek moest open doen en mijn hondje 

kon ontsnappen.  Piepend en jankend en piesend zijn we naar huis gegaan. 
Later kon ik hem nooit meer mee krijgen in de richting van het voetbalveld 

en moest ik altijd oppassen voor voetballers’. 
 

‘Wat een gek verhaal’, zei ik, ‘het doet me een beetje denken aan een verhaal 
dat ik eens heb gemaakt over Schotse Hooglanders. Die lagen in broeiend 
gemaaid gras, lekker warm en ook nog in de zon lekker te dromen. En toen 
kwam er elke keer als ik daar kwam, een man die met de beesten praatte  en 
zelfs met een afbeelding van de Stier van Potter kwam aanlopen alsof.....’ .  
‘Ja, ja’ zei de man toen: ‘En die man was ik, ik was in die tijd wel eens in de 
war, maar door goede medicijnen heb 

ik daar nu geen last meer van’.  ‘Nou’, 
zei ik, ‘dat is maar fijn voor u...... maar 
dit verhaal over uw hondje is ook een 
gek verhaal’. ‘Ja’ , zei hij, ‘maar gekke 

verhalen zijn beter dan al die berichten 
over moord en roof in de kranten en 
op tv. Zo denk ik er over en nu ga ik 

naar huis, een fijne dag verder’. ‘Dat 
wens ik u ook, dag’. 
-Nico- 
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Kinderen uit Oldeholtpade helpen Australië 

 

De bosbranden in Australië hebben kinderen uit groep 8 van obs De Striepe 
flink geraakt. 

De beelden van dieren die hun leefomgeving kwijt zijn geraakt en geen water 

en voedsel meer hebben, heeft ze aangezet om een spontane 
inzamelingsactie te doen. 
Halverwege januari hebben ze honderden lege flessen ingezameld voor het 
goede doel. 
‘En als mensen geen flessen hadden, kregen we vaak een paar euro’, aldus 
de kinderen. Zo werd er in korte tijd €186,50  ingezameld voor de dieren in 

Australië. Het geld zal via het Wereld Natuurfonds naar Australië gaan. 
Op de foto staan de enthousiaste inzamelaars. 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 

Energietransitie 
 

Dat we zuiniger moeten omgaan met fossiele brandstoffen lees je dagelijks 
in de media. Hoe, dat is lang niet altijd even duidelijk. 
 

Huis Isoleren? Energie besparen? Van het gas af? Stroom opwekken met 
eigen zonnepanelen? Terugleveren middels een zonnedak? Er is veel 
mogelijk. Daarnaast kan het verwarrend zijn. Waar te beginnen? 
Energiecoöperatie “De Toekomst” denkt graag mee hoe u dat zou kunnen 
aanpakken. 
 

EC de Toekomst / De Duurzame Toekomst geeft u graag advies wat in uw 

situatie de beste manier is om de energietransitie op te pakken 
 

De energietransitie begint vaak met het besparen van energie. Dit kan 
bijvoorbeeld door het huis te isoleren, zodat er op jaarbasis minder gas nodig 
is om het huis te verwarmen. 
 

Per 15 augustus is er een nieuwe subsidieronde van start gegaan met als 
doel het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande 
koopwoningen. Hiermee is tot €10.000 per woning subsidie te verkrijgen (en 
zelfs tot €15,000 als dit resulteert in een zeer energie zuinig huis!!) 
  

2. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar en 
bewoner  
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het 

treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.  
Wilt u voor de SEEH in aanmerking komen, dan moet u na 15 augustus 2019 

minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen 
bestaande koopwoning uitvoeren. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u 
de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat u als 
aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet 
eerder SEEH-subsidie kreeg.  
Link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-en-

bewoner 
 

Energie coöperatie “De Toekomst” geeft u graag advies wat in u situatie 
interessante opties voor isolatie en energiebesparing zijn. 
 

We willen u graag helpen hierin maar kunnen het niet alleen  
Daarom streven we naar het verspreiden van de kennis binnen de dorpen 
zodat dorpsbewoners elkaar kunnen helpen. Wij blijven natuurlijk op de 
achtergrond beschikbaar in geval van vragen of aanvullend advies. 
 
 

 
 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-en-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-en-bewoner
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Tijdens de Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Oldeholtpade op 25 
februari a.s. zullen we laten zien waar we als energiecoöperatie allemaal mee 
bezig zijn. Ook wat er zoal mogelijk is en wat we voor u kunnen betekenen 

als u bezig gaat met het verduurzamen van uw eigen woning. Daarnaast 
willen we bespreken hoe we dat gezamenlijk als dorp kunnen oppakken. 
 

Tot op de jaarvergadering! 
 

Meer informatie op: www.ecdetoekomst.nl 

Email: ecdetoekomst@gmx.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VocaLinde 
 
VocaLinde nodigt u uit  
 

Op vrijdag 13 december gaven we een kerstconcert in de kerk van 
Oldeholtpade. Het is een jaarlijkse traditie aan het worden en ook dit jaar zat 
de kerk weer behoorlijk vol. We kiezen altijd voor een mix van populaire 
liedjes, nummers die ook in de kersttijd veel op de radio te horen zijn, met 
het verschil dat het koor meestal een arrangement uitkiest. Daardoor worden 

die liedjes 4-stemmig en dat geeft een extra dementie aan het origineel. 
Daarnaast zijn er ook de "gewone" kerstliedjes en kan er worden 
meegezongen met de kerstliederen. Het was een geslaagde avond. 
Inmiddels zijn we alweer met de voorbereidingen bezig van onze volgende 
optredens.  
Op 26 januari waren we in Leeuwarden op het Winterfestival; dit werd 
gehouden in het Fries natuurmuseum. Wat een mooie locatie is dat! Het 

volgende optreden van ons koor is op 22 maart tijdens het BALK festival in 
De Lawei te Drachten. Een jaarlijks terugkerend festival waar heel veel koren 
aan meedoen. Voor ons koor wordt het de eerste keer. We gaan dit jaar 
daardoor niet meedoen aan het concours van de Friese zangbond maar kiezen 
dus een andere uitdaging. Als seizoen afsluiter staat deelname aan het 
zangfestival in de Prinsentuin te Leeuwarden op de agenda. Daar zijn we 
eerder geweest en dat is elk jaar een sfeervol gebeuren in een erg leuke 

omgeving. Het park lijkt, met wat royale fantasie,  wel wat op het Nieuwe 
Aanleg in Wolvega. Echter treden daar geen zangkoren op dus zou u best 
eens naar Leeuwarden kunnen gaan. Ontdek eens hoeveel mensen plezier 
beleven aan het zingen in een koor. Allerlei verschillende koren komen daar 
samen en in elke hoek van het park is wat te beleven. Een aanrader voor een 

mooie zondagmiddag in de hoofdstad van onze provincie.  

Maar wilt u zelf zingen en dan wat dichter bij huis? Dan bent u natuurlijk van 
harte welkom bij ons koor. We zingen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de zaal van de Rustende Jager en zijn met name op zoek naar 
aanvulling bij onze mannen.  Ontdek hoe fijn het is om meerstemmig te 
zingen in een koor met een populair repertoire. We zijn nu bijvoorbeeld bezig 
met het nummer van onze nationale trots Duncan Laurence. U bent van harte 
welkom om mee te doen! 

http://www.ecdetoekomst.nl/
mailto:ecdetoekomst@gmx.com


10 

 

 

De Striepe 

 

Leerlingenraad OBS De Striepe 
 

Hallo wij zijn Floor Schnoor en Foske Bouma en wij zitten in de leerlingenraad 
van de school. We gaan wat vertellen over wat we hebben besproken bij de 

vergaderingen. Bij de rekstokken op het schoolplein mag in de 1ste pauze 
groep 5-6 op de rekstok en de 2de pauze groep 7-8. Bij het voetbal mogen 
altijd 2 kinderen de teams kiezen; daarvoor wordt een schema gemaakt wie 
wanneer mag kiezen. In de hal komt een leerlingenraadschrift daarin kun je 
ideeën schrijven voor de school. Het schrift wordt nog opgehangen. In de 
groepen 4 t/m 8 gaan ze meer met actieve dingen doen tussen de lessen 
door. Ook komt er waarschijnlijk een vaste prullenbak op het voorste plein 

die in de grond staat. Er komt waarschijnlijk nog een rekstok erbij en meer 
hockeysticks voor op het voorste plein. Dat gaan we misschien kopen van het 

Jantje Beton geld er is €480,- euro opgehaald met deze actie. Groetjes Floor 
en Foske. 
 

Schoolfruit 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we schoolfruit we krijgen 
dingen zoals: Radijsjes, mandarijnen, appels en nog veel meer! Het 
allerlekkerste vinden we appel en meloen. Wij vonden de selderij niet zo 
lekker. Je mag natuurlijk altijd ook nog je eigen fruit meenemen.  
Groetjes Ruben Zwanenburg en Liana. 

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

Woordzoeker 
E Q A L I I S U G N H J 

N E L L A B W U E E N S 

S D D X O N R S Z S S R 

H L P Y E A G H E T M U 

S O M O B B R W L A Q U 

E F T X P M F I L A Q V 

O J L T Y W I N I H H D 

I T K N O A U T G C J R 

K O U I S L E E H S T A 

G N I M R A W R E V D A 

X L T N N T L N I N L H 

I G L A D H E I D A S F 
 

Zoek de volgende woorden: 
winter, kou, sneeuwpop, slee, sneeuwballen, schaatsen, gladheid,  

haardvuur, verwarming, gezelligheid 
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Uitnodiging: peuterochtend 
Wanneer: 2 maart 
tussen 9.00 en 10.00 uur 
Voor wie: alle kinderen tussen 2 en 4 jaar en hun ouders 
 

Tijdens deze ochtend laten we de kinderen kennismaken met de basisschool 
door middel van een leuke activiteit die wordt gegeven door een leerkracht 
van de kleuters. Daarnaast is de directeur aanwezig om u het één en ander 

over de school te vertellen en kunt u een rondleiding door de school krijgen. 
U krijgt dan een optimaal beeld van de werkwijze van onze school doordat 
de kinderen in hun klas aan het werk zijn. 
We stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt via directie@obsdestriepe.nl 

-Tot dan, Team De Striepe- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Paasfair op De Striepe 
Op vrijdag 3 april wordt van 17.00 – 19.00 uur op De Striepe een Paasfair 
georganiseerd. De opbrengst zal worden gebruikt voor de aanschaf van 
nieuwe sportshirts. Eind maart krijgt iedereen een boekje in de brievenbus 

met alle informatie over de fair. Bij de organisatie en ook de uitvoering van 
deze fair kunnen we veel hulp en ondersteuning gebruiken. Wellicht zijn er 
dorpsgenoten die hier wel een steentje aan bij willen dragen. Iedereen die 
het wel leuk lijkt om te helpen kan zich hiervoor aanmelden. Bij veel hulp 
kunnen we ook de tijd verdelen in 2 x 1 uur. Wij kunnen extra hulp gebruiken 
bij o.a. de verkoophoek, de catering-stand, begeleiders / toezichthouders bij 

de verschillende activiteiten. Of…..als men zelf een leuk origineel idee heeft 

om zelf uit te voeren – enigszins passend binnen het geheel – we horen het 
graag!! 
Bloemschikavonden. 
Op de dinsdag – woensdag – en donderdagavond, (31 maart, 1 en 2 april) 
gaan we vanaf 19.30 uur bloemstukken en Paasdecoratiestukken maken. 
Deze zullen tijdens de fair in de verkoop gaan. Op deze avond kan men een 

eigen gemaakt bloemstuk voor een geschikte prijs zelf kopen. Lijkt het je 
leuk om hier aan mee te doen? Graag doorgeven aan Inge Meijners  
ingeenpeter@kpnplanet.nl of bij Anja Visser anjavdv8@gmail.com  Een 
briefje in de brievenbus – Hoofdweg 101 – mag ook. Graag o.v.v. naam en 

telefoonnummer / mailadres en welke avonden men komt.  
Voor deze avonden hebben we ook geschikte bloempotten en bloembakjes 
nodig: heeft u nog geschikte liggen? Deze kunt u op onderstaande drie 

adressen (zie bij volgende item) afgeven. 
Inbreng ‘verkoopbare’ spullen of prijzen ‘Rad van Fortuin / Bingo’ 
Een deel van de fair zal worden ingericht voor de ‘markt’: Verkoop van 
speelgoed – spellen en kinderboeken. Dit enigszins kleinschalig. Mocht 
men thuis overbodige spullen hebben liggen, die nog zeker een tweede of 

mailto:directie@obsdestriepe.nl
mailto:ingeenpeter@kpnplanet.nl
mailto:anjavdv8@gmail.com
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derde leven kunnen gebruiken; deze kunnen ingebracht worden op de 
volgende adressen: Hummelhûs, Hoofdweg 221, of op De Striepe (bij 
voorkeur tussen 14.30-16.30 uur) of op Hoofdweg 101. Indien gewenst 

kunnen we het ook bij u ophalen. 
Voor het ‘Rad van Fortuin’ en de ‘Bingo’ hebben we ook leuke prijzen nodig: 
mocht u hier iets voor hebben liggen (geen gebruikte spullen): ook dit kunt 
u op bovenstaande adressen afgeven. 

Vrije gift. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op onze fair te komen, of als u gewoon 
bereid bent om een extraatje te schenken……..dan kunt u dit overmaken op 
rek.nr NL 09 RABO 0371 9699 64 van Oudervereniging Obs De Striepe o.v.v. 
gift. Een enveloppe in de brievenbus, Hoofdweg 101, mag ook.  De eventuele 
meeropbrengst zal worden gebruikt voor het schoolplein. 
 

Heeft u nog vragen, opmerkingen, suggesties? Of wilt u zich aanmelden om 
te komen helpen? Dit mag u doen bij ondergetekende. We hopen dat we er 

een mooi feest van kunnen maken.  

Namens de werkgroep voorjaarsfair, 

Frits Schnoor 
Mail: f.schnoor@home.nl 
Tel. 06 37172359 
Hoofdweg 101 Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tennisvereniging In et Hoolt 
 
Een frisse start bij tennisvereniging In et Hoolt. 
 

Wat zeiden ze ook alweer bij de 
gezondheidsraad? 
In 2020 stoppen met roken, minder alcohol en 
meer bewegen. 
Nou, duidelijk: Dat wordt dus tennissen! 
En laat er nou een prachtig tennisparkje vlak 

buiten het dorp liggen, waar bijna 100 leden 
al met zeer veel plezier hun balletje slaan.  
Wat houd je nog tegen? 
Misschien de buurman of de buurvrouw nog 
uit de lui stoel trekken en dan op naar de 

baan. 
Dus minder oliebollen, minder gehaktballen 

en meer tennisballen. 
 
-Bouke Kleefstra, bestuur TV In et Hoolt- 
 

 

mailto:f.schnoor@home.nl
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IJsclub Naar Buiten 
 
 

Op 25 november 2019 hielden wij onze jaarlijkse jaarvergadering. Deze werd 
gehouden zoals andere jaren bij de “Rustende Jager”. Er was een grote 
opkomst. Waar wij heel blij mee waren. 

Deze avond hebben 2 bestuursleden afscheid genomen als bestuurslid. Zij 
werden heel erg bedankt voor hun inzet. Gelukkig hebben zich 2 nieuwe 
bestuursleden zich aangemeld om toe te treden tot onze ijsvereniging. 
Welkom Heren. Nu maar hopen op veel ijspret. 
 

Zoals het er nu naar uitziet, komt er voorlopig nog geen ijs, om onze baan te 
kunnen openen om te schaatsen. 
Daar wij al een aantal keren met veel plezier naar Thialf zijn geweest, wilden 
wij in 2020 dit ook graag weer gaan doen. 
 

En wel in de voorjaarsvakantie op vrijdag 21 februari 2020. 
Dit is voor de jeugdleden t/m 16 jaar. We willen graag vertrekken om 12:15 
uur vanaf het oude “cafe Wever”. Ouders die willen rijden zijn van Harte 
Welkom. 
Graag even opgeven via: ijsclubnaarbuiten1890@gmail.com. 
Wie ermee gaat en of een van je ouders eventueel kan of wil rijden. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S.C.O 
 

Een frisse start bij SCO 
 

Dit thema is zeker van toepassing op de hoofdmacht van onze vereniging 
waar vlak voor de kerst zowel de hoofd- als assistent-trainer hun contract 
inleverden. Niet uit onvrede met de spelersgroep maar wel vanwege eigen 
motivatieproblemen door de teleurstellende prestaties in de zaal. Riko en 
Lennert gaven aan dat de strijd tegen degradatie door een smalle basis en 
veel blessures hen teveel energie kostte voor datgene wat ze ervoor terug 
kregen gezien hun verwachtingspatroon. Om de onverwachte vacatures in te 

vullen werd oud-hoofdtrainer Aegle Frieswijk bereid gevonden om naast 
tweede trainer Arjan Kreeft de coaching op zich te nemen, terwijl de 
geblesseerde Henk Jan Bakker de coaching van het reserveteam voor zijn 
rekening gaat nemen.  
Ondanks de eerste winstpunten vlak voor het kerstreces tegen koploper Oost-

Arnhem beseffen deze SCO’ers in  hart en nieren dat het nog een hele kluif 

wordt om degradatie van zowel het 1e als 2e team in de zaal te voorkomen.  
Versterking van het teamgevoel en de spelvreugde staan in het resterende 
deel echter voorop.  
 
 

mailto:ijsclubnaarbuiten1890@gmail.com
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Bijzonder is ook dat Menno de Vries, nu voetballend bij Sport Vereent, na een 
half jaar tijdelijk de korfbalschoenen weer uit de wilgen heeft gehaald om de 
personele problemen- ook nog vergroot door een langdurige schorsing- mee 

op te lossen. Een teken dat de nood binnen de 1e selectie op dit moment erg 
hoog is.  
 

Een goede start beleefde ook de sponsor- en ledenwerfcommissie die Fysio 
Wolvega aan het van de Sandeplein bereid zagen de uniformiteit en 
uitstraling van al het jeugdkader te vergroten door hen allen een mooi polo 
aan te bieden bij hun kaderwerk als trainer, coach of jeugdscheidsrechter. 
Als klap op de vuurpijl deed Sport Anders daar nog eens schepje bovenop 

door het aanbieden van een inschietshirt en trainingspak voor de gehele 
jeugdafdeling. Dit zelfstandige sportbedrijf uit De Knipe is dit jaar in 
Weststellingwerf op initiatief van SCO gestart met het aanbieden van sport 
voor jeugd, die moeilijk aansluiting vindt bij het reguliere sportaanbod en 
door beperkingen aan de kant staat. Langzaam maar zeker groeit de 

belangstelling voor deze vorm van meer individueel sporten in groepsverband 
op de maandag in de gymzaal van het Terra College bij deze Sport Anders 

groep.  
 

Een frisse en modderige start had zeker ook de MTB tocht afgelopen weekend 
met bijna 500 bikers die ook dit jaar vol lof waren over de routes van 25, 35 

en 50 kilometer, de organisatie en de begeleiding. Daarnaast onderging het 
bestuur op de jaarvergadering een verfrissing door het terugtreden van 
voorzitter Ybo Duursma en sponsorman Jan Willem Delfsma. Met de komst  
van Arne Strampel en Inge Delfsma werd het bestuur gelukkig weer op 
sterkte gebracht al wordt de rol van voorzitter wel tijdelijk ingevuld door 
Jelmer Postma, die ook technische zaken in zijn portefeuille heeft.  

Nieuwsgierig naar de komende thuiswedstrijden in de strijd tegen degradatie 

in de Oolde Steense? Kijk dan naar onze livestream van de wedstrijden of op 
onze vernieuwde website www.kvSCO.nl  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nieuws uit de gezinsdienstcommissie 

 

Op zondag 3 november hebben wij weer een mooie en drukbezochte 

gezinsdienst mogen organiseren voor een breed publiek. Het thema dat in 
deze dienst centraal stond was: Het duel. Tijdens deze dienst werd er 
muzikale medewerking verleend door gospelkoor Manna, uit Sint 
Johannesga. 

Een duel hebben, dat hebben we vast allemaal wel eens meegemaakt. Je 
kunt op meerdere manieren een duel hebben. Met iemand anders, zoals een 
sportwedstrijd of een prijsvraag die je graag zou willen winnen. Of kijk naar 

de wereld om je heen al die conflicten, ruzies en zelfs oorlogen waar we 
dagelijks mee geconfronteerd worden in alle media. Dichtbij en ver weg 
liggen de duels voor ons op de loer. Maar ook kun je een conflict hebben met 
jezelf, met je eigen geweten of zelfs met je eigen geloof in God.  

http://www.kvsco.nl/
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Er komen soms situaties op je 
pad die je kunnen doen 
twijfelen of je wel het juiste 

doet en de juiste keuzes maakt 
voor jezelf..   
Gelukkig kunnen wij ver-
trouwen op onze wapen 

uitrusting Gods, iets waar we 
altijd op terug kunnen vallen 
als we het moeilijk hebben. 
God is er altijd voor ons. 
 

Wij kunnen terugkijken op een 
drukbezochte en volle dienst 
met verschillende elementen. 
We hebben vele mooie reacties 

mogen ontvangen over deze 
dienst. Het is voor onze 

commissie tijd om alle 
diensten te evalueren en 
nieuwe diensten te gaan 
plannen/organiseren voor het 
jaar 2020. Wat wij gemerkt 
hebben is dat het niet altijd 
duidelijk is wie er actief zijn 

binnen onze gezinsdienst-commissie. Wij hebben nu een eigen e-mailadres 
aangemaakt, waarmee u contact kunt zoeken met onze commissie: 

gezinsdienstterholten@outlook.com  Via dit e-mailadres kunnen alle leden 
van onze commissie lezen en reageren op berichten die voor ons bedoeld 
zijn. Verder zijn we telefonisch bereikbaar op de volgende nummers: Amanda 
Hoekstra – 0612037279, Nelleke Berlemon – 0633666182, Luc-Jan Hornstra 

– 0629136515. Heeft u ideeën, suggesties of informatie voor ons? Laat het 
ons weten via het bovenstaande emailadres. –De gezinsdienstcommissie Ter 
Holten-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 

Thema winter 

Alle kinderen druppelen één voor één binnen en beginnen te spelen. De één 

start het liefst op met een puzzel en de andere gaat gelijk in de bouwhoek of 
huishoek spelen. Als alle kinderen er zijn gaan we een kringetje maken. Hier 
zingen we het ‘goedemorgen’ liedje en gaan we kijken wie er vandaag 
allemaal zijn. Het enthousiasme voor het goedemorgen liedje is altijd erg 
groot, zo leuk om te horen en zien! We starten met het thema winter. We 
hebben samen wat winterse spulletjes verzameld en hier gaan we een 
spelletje mee doen.  

mailto:gezinsdienstterholten@outlook.com
https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Nadat we alles goed hebben ontdekt (voelen, ruiken, etc.) komen alle 
verzamelde spulletjes onder een kleed te liggen. En dan gaan we toveren! 
Hocus pocus Pilatus pas, ik wou dat er iets weg was. De kinderen mogen dan 

gaan raden wat er weg is. Ze vinden dit een erg leuk, en stiekem ook wel een 
beetje een spannend, spelletje. Soms werkt de toverspreuk niet en moeten 
we nog iets beter ons best doen. Later word het nog spannender want dan 
gaan we er weer dingen bij toveren.  
 

Buiten is het nog niet echt winter, geen sneeuw of ijs nog om te ontdekken 
dus rennen de kinderen enthousiast naar de dieren. Die worden altijd even 
vriendelijk begroet. Zij wachten ons al op, want we nemen vaak iets lekkers 

voor ze mee. De schillen en de 
restjes van het fruit geven we 
aan de dieren. De dieren zijn 
altijd erg blij met ons! Op de 
grote zandbult vermaken onze 

hummels zich altijd prima, een 
mooie plek voor de kinderen om 

hun fantasie en spel te 
ontwikkelen. En in de schuur, in 
de boot, zijn jullie nog steeds 
onderweg naar Spanje, want 
Sinterklaas zijn jullie nog niet 

helemaal vergeten 😊 -Groetjes 

team ’t Hummelhus- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.V.  
 

Zaterdagavond 9 november was de Rock Night georganiseerd bij café de 
Rustende Jager in Oldeholtpade. ‘De Wethouders’ hebben opgetreden voor 

een uitverkocht café. De laatste kaartjes aan de deur waren verkocht aan 
een stel uit de Achterhoek; ze wilden heel graag weten of De Wethouders 
geschikt waren voor hun bruiloft. Aan het einde van de avond kwamen ze 
aan ons vertellen dat ze geschikt zijn en op de bruiloft mogen optreden. 
De Wethouders en alle aanwezigen bedankt voor deze gezellige avond.  
Ook voor Daro en Café de Rustende Jager was het een geslaagde avond;  

de hamburgers en de berenburg waren namelijk uitverkocht.   
 

Zondag 17 mei 2020 staat de jaarlijkse Autocross gepland. We hopen dit jaar 

op meer rijders en bezoekers door de cross vroeg in het seizoen te 

organiseren. Komende maanden zal het V.V.V. bestuur weer op pad gaan op 
de vrijwilligers te gaan vragen voor de autocross. U kunt zich ook altijd 
melden bij 1 van ons of via een privébericht van de facebookpagina Feesten 
Oldeholtpade. Alle inwoners van Oldeholtpade namens het V.V.V. 
Oldeholtpade nog de beste wensen, 2020 wordt ‘een frisse start’ als het aan 
onze bestuursleden ligt.  
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Column 
 

Een frisse start…..? 

Het is begin januari, het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het is 
roetkoud met veel sneeuw. Met een schok kom ik slaapdronken overeind in 

mijn bed. Oh nee, Ik heb mij verslapen! Ik werk al zo lang in ploegendiensten 
maar dit is mij nog nooit overkomen. Mijn dienst begint om 0.500 uur. Het is 
mijn taak om het machinepark en de verwarming in het bedrijf op te starten, 
zodat de dagploeg om 0.700 uur meteen van start kan gaan. En ik verslaap 
mij! Bovendien moet ik ook nog een collega ophalen in Willemsoord. 
Voorzichtig (mijn vrouw slaapt nog) ren ik de trap af naar de keuken, met 
mijn kleren onder mijn arm. Ach laat maar, geen tijd om brood te smeren. 

Ik eet wel wat op het werk. Waarom had ik mijn broodtrommel niet 
klaarliggen? Geen tijd om daar mee bezig te zijn, mijn auto is bedolven onder 
de sneeuw en de tijd dringt. Als een gek begin ik met een veger en krabber 

de auto uit de sneeuwberg te bevrijden. Iets te gek dus, want de ruitenwisser 
aan de bestuurderszijde schiet los en  beland in de sneeuw onder een heg. 
Zonder dat ding kan ik echt niet vertrekken, dus weer in huis op zoek naar 
een zaklantaarn. Uiteindelijk vind ik de ruitenwisser onder de sneeuw en 

opgelucht probeer ik het ding weer te monteren met mijn, inmiddels, ijskoude 
vingers. Na enig gefriemel lukt het en kan ik eindelijk op weg.  
Het heeft de hele nacht gesneeuwd en ik zie tot mijn verbazing dat de weg 
vóór mij volstrekt maagdelijk wit is. Dat wil zeggen, ik ben kennelijk de eerste 
om een spoor door de sneeuw te maken. Dus voorzichtig vervolg ik mijn weg 
richting Willemsoord. Het huis van mijn collega is stil en donker. Verdomme! 

Heeft die klojo zich ook verslapen? Ik gooi nog wat steentjes tegen zijn 

slaapkamer raam maar geen reactie. Nou ja, jammer dan! Ik moet echt 
verder.  
Opnieuw merk ik dat ik de eerste ben om een spoor door de sneeuw te 
trekken. Uiteindelijk en véél te laat rij ik het parkeerterrein op van mijn 
werkgever. Ik doof mijn lichten en zet de motor uit. Er klopt iets niet! Weinig 
auto’s op het parkeerterrein en de verlichting in de portiersloge brandt ook 

niet? Trouwens zie ik op het bedrijfsterrein ook al geen verlichting……….. 
Ik zie dat het bijna zes uur is en zet de autoradio aan. “Goedemorgen, hier 
volgt het nieuws op deze zaterdagmorgen”. Juist ja, zaterdag. De zaak is 
gesloten in het weekend. Ik kan een glimlach niet onderdrukken en rij 
voorzichtig weer naar huis. Eenmaal thuis kruip ik weer stilletjes in bed. Mijn 
vrouw wordt wakker en heeft niets in de gaten en vraagt:  “Hoe lijkt het weer 

voor dit weekend, blijft het koud?”  

Niet veel later krijg ik de kans om in normale dagdiensten te gaan werken. 
Leek mij ook hoog tijd om dit te doen. Een frisse start, zeg maar. 
P.R. 
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Prikbord 
 

 

 
 
 

Nog steeds te koop: Vogelhuisjes  
van de Vogelwacht 

Leo Westenbroek tel. 617967 
 

 
 

 

 
  Te koop: 

 

  Door Wajonger gemaakte aanmaakhoutjes. 

  Echt volle zak €3.50/stuk of 3 voor €10.— 

  Bestellen: 0561-688374. 

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

 

Teamgevoel 
 

Voor het teamgevoel zijn we dit keer naar het café gegaan. Niet naar een 
café met drank e.d. Het waren wel allemaal gasten aan de stamtafel, maar 
dan anders. We waren in het breicafé aan de Hamersweg bij familie Raggers. 
Het bijgebouw, van waaruit vroeger de distributie van dagbladen werd 
geregeld, wordt al jaren gebruikt voor het maken van kerststukjes. Totdat 

iemand zegt: “Goh, je kunt hier wel een breicafé beginnen”. Dat is nu 
ongeveer vijf jaar geleden; al snel een feit. Om de 14 dagen komt een groepje 
dames uit Oldeholtpade en omstreken op dinsdagmiddag bij elkaar. Reclame 

maken was niet nodig. Er was zoveel belangstelling dat na een paar jaar er 
al snel een tweede groep werd samengesteld. Femmy zorgt er voor dat het 
lekker warm is en zet de koffie en thee klaar. En de dames nemen om de 

beurt wat lekkers mee (of niet; ik denk vanwege de goede voornemens in 
het nieuwe jaar) 
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Iedereen neemt zijn eigen brei- of haakwerk mee. En iedereen breit op 
haar(mannen zijn er niet) eigen manier: met dikke of dunne breinaalden, 
lange,  korte of zelfs ronde breinaalden. Gewone of ergonomische 

haaknaalden. Alles is er. Iedereen geeft elkaar tips en zo ontstaan er weer 
nieuwe ideeën. En zo helpt iedereen elkaar, want er zit heel wat talent tussen. 
 

Nadat al jaren de bus van de ‘wolfederatie’ hier niet meer in Oldeholtpade 
komt met zijn rijdende wolwinkel, is de laatste handwerkzaak in Wolvega ook 
nog eens gesloten. Maar niet getreurd. De hele club is al eens met zijn allen 
naar de handwerkwerkwinkel in Joure geweest. Daar was nog volop wol te 
krijgen. Gewoon even  een gezellig middagje op pad. De breisters van de 

andere dinsdaggroep hebben ook al eens een uitstapje met zijn allen 
gemaakt. Zij gingen een stukje verderop aan de Hamersweg,  in ‘Atelier de 
Scheene’ een middag keramieken bij Gerdien van Tongeren. 

 

Het klinkt allemaal heel aanlokkelijk, maar er is een nadeel aan dit alles. De 

groepen zitten vol. Dus wil je breien of haken dan zal je dat toch thuis moeten 
doen. We wensen het breicafé nog vele creatieve en gezellige middagen toe. 
En met dat teamgevoel zit het hier ook prima hebben we opgemerkt. 
-Redactie- 
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Blog Univé 

    
 
Het is 31 december 2019 en samen met mijn collega ben ik nog aan het werk. 
Om ons heen klinkt geknal van vuurwerk. We proberen ons er voor af te 
sluiten, want de laatste aanvragen van de nieuwe zorgverzekeringen moeten 
goed verwerkt worden. Achteraf laten corrigeren neemt veel tijd in beslag en 

zorgt voor irritatie. Iets na 15.00 uur (Oudjaarsdag wijken we af van onze 
reguliere openingstijden) sluiten we het kantoor. Mijn collega vertrekt, maar 
ik werk nog even door. Het geeft mij rust als ik lopende zaken kan 
afhandelen. Thuis weten ze dat inmiddels ook. Ik wil 2 januari namelijk met 
een schone lei een frisse start maken.  
Eenmaal thuis houd ik het nieuws in de gaten. Het is mistig en op de A32 
gaat het vreselijk mis. Een kettingbotsing op de A32 ter hoogte van Akkrum. 

En later nog één bij Heerenveen. Vele voertuigen klappen in de dikke mist op 
elkaar. Ik kan het niet loslaten. Terwijl Esther oliebollen, appelbeignets en 
appelflappen aan het bakken is, volgen de gedachten zich in rap tempo op. 
Door mijn ervaring als adviseur weet ik welke narigheid er op betrokkenen af 
kan komen. Los van wat het emotioneel met iemand doet. Ik bedenk ook dat 
wij ons zelf gelukkig kunnen prijzen met het maken van een “frisse start” in 
het nieuwe jaar.  

Voor een aantal betrokkenen bij de kettingbotsing in Akkrum is dat niet het 
geval. De eerste werkdag in 2020 is aangebroken. Mijn collega en ik wensen 
elkaar een gezond en voorspoedig 2020 en gaan aan de slag. In de loop van 
de dag komt één van betrokkenen van de kettingbotsing op de A32 op 

kantoor. Ook haar wens ik een voorspoedig nieuwjaar. Ze meldt dat ze 
schade heeft veroorzaakt….in mijn hoofd schiet direct een film voorbij…ze 

barst in tranen uit. Ik zet mij schrap voor wat komen gaat.  
Om haar verhaal kracht bij te zetten speelt ze een zelf opgenomen filmpje 
af..het is donker, mistig en, met uitzondering van stationair draaiende 
auto`s, stil. Het is huiveringwekkend. Gelukkig doorbreekt ze de stilte en 
zegt ze dat zij in de achterste auto reed en een scheur in de bumper heeft. 
Na 2 uur stil te hebben gestaan kan zij haar weg vervolgen. Zij heeft geluk 
gehad en dat beseft ze. Om 21.30 uur is ze thuis en samen met haar partner 

en kinderen gaan ze gourmetten. Meer dan ooit heeft ze genoten van de 
laatste maaltijd van het jaar. Om vervolgens weer een frisse start te kunnen 
maken.  

 
-Jeroen Mulder, adviseur bij Univé Wolvega-  

 

 

 

https://unive.nl/
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Kinderpagina 

 

 

 

Horizontaal 

2. neerslag die bestaat uit ijskristallen 

3. eerste maand van het jaar 

7. vogel die leeft op Zuidpool 

9. soort wintersport 

11. route langs Friese Elf Steden 

12. snert 

14. vogelvoer in een netje 

15. dit krijg je als druppend water bevriest 

16. plant die in voorjaar groeit 

Verticaal 

1. hoofddeksel 

2. schoenen bevestigd op ijzers 

4. vervoersmiddel in de sneeuw 

5. bevroren water 

6. ander woord voor begin 

8. ander woord voor want 

10. drank waar slagroom op kan 

13. seizoen 

15. huis van Eskimo 

17. ander woord voor fris 
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Agenda  

 
01-02-2020 Olpae Kwist  
10-02-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
21-02-2020 IJsclub naar Buiten naar 

Thialf met de jeugd 
12.15 uur, Café Wever 

02-03-2020 Peuterochtend De Striepe Tussen 9.00 en 10.00 uur 
09-03-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
21-03-2020 Inleveren kopij Thema: Oranjegevoel 
03-04-2020 Paasfair De Striepe 17.00-19.00 uur 
06-04-2020 Oud papieractie De Striepe  
25-02-2020 Ledenvergadering 

Plaatselijk belang 
20.00 uur, De Rustende Jager 

18-04-2020 Garagesale 10.00-14.00, in Oldeholtpade 

17-05-2020  Autocross Terrein achter de 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: Gerlinda Delfsma Alie Nijholt 
 Jeroen Mulder Truus Westenbroek 

 Piet Regtop Albertje Meijerink 
Lay out: Anneke de Vries   
Foto’s voorpagina Leny Salverda  
Bezorger: Jan de Boer  
Drukwerk: Drukpunt Heerenveen  
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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