Voorwoord
Met het thema “Landleven” krijgen wij de ruimte om dit voorwoord eens een
keer positief op te tuigen en het allesoverheersende Corona even naar de
achtergrond te drukken. Als inwoners van Oldeholtpade zijn wij immers in de
gelegenheid om volop van het landleven te genieten. Veel van onze lezers
zijn nauw betrokken bij het landleven en de natuur. In de eerste plaats de
mensen die hun kost verdienen op het land. Daarnaast de vele vrijwilligers
die zich op allerlei manieren dienstbaar maken in het behoud van cultuur,
Flora en Fauna en daarmee het “Landleven” in stand houden. In onze oude
rubriek “De Vrijwilliger” zijn deze mensen al vaak in de schijnwerpers gezet.
Of je nu actief bent in het landleven of er juist stilletjes heel veel van geniet;
de rubrieken in deze editie mogen daar een beeld van schetsen. Ook in de
komende tijd zal de redactie van Holenpathe inzetten op positieve zaken zoals
de naderende lente en zomer. En daarnaast u natuurlijk blijven informeren
over alles wat ons dorp bezig houdt.
Juist daarom is uw bijdrage ook belangrijk. Wat houdt u bezig? Wat wilt u
delen met uw dorpsgenoten? Laat het ons weten.
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Burgerlijke stand
Nieuwe inwoners:
Richard Kerssies en Anita van Sas
Hesselinghstraat 6
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren:
22-01-2021 Evi

Dochter en zusje van Frans, Simone,
Luuk, Sophie, Chris en Julia van Oosten
Voorkamp 10
07-03-2021 Owen Jan
Zoon van Richard en Esther Staalsmid
Hoofdweg 183 A
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
25-01-2021 Harm Jan Wagter
Stellingenweg 38
-----------------------------------------------------------------------------------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

* In een vorige uitgave van Holenpathe schreven we over de boerenjongens
van de Hamersweg. Deze zelfde jongens, Thijs en Jelle, blijken ook andere
vormen van techniek interessant te vinden.
Groot materieel is vaak erg indrukwekkend voor zowel jong als oud. Gezien
de interesse van hun vader zou de toekomst van deze jongens echt wel eens
in de technieksector kunnen zijn.
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* Coronatijd, lockdown en avondklok heeft veel impact op de hele
samenleving. De één vindt het zalig omdat de druk enigszins van de ketel is
van wat betreft het sociale leven/verplichtingen en er zodoende extra tijd is
om aan het gezinsleven te besteden of om te genieten van de rust en de
natuur. Voor een andere categorie mensen is het juist een beperking
vanwege werkzaamheden die wegvallen of minder vrienden c.q. feesten te
kunnen bezoeken.
Maar één ding is wel zeker; we hebben er allemaal mee te maken en hoe of
wat, er komt een einde aan deze situatie.
* Veel mensen en jonge gezinnen maken gebruik van de mogelijkheden die
de natuur te bieden heeft. Op een rondje Scheenebospad kun je onverwacht
voorbeelden tegenkomen van de creativiteit die in deze periode naar boven
komt zoals beschilderde “Happy Stones” of een masker gemaakt van aarde,
berkentakjes en plantenresten op een boomstam. De maker en wellicht
enkele passanten hebben kunnen constateren hoe fraai deze creatie was!
* Of ‘telefooncreativiteit’ van een enkeling of vriendengroep die zomaar
pardoes niets vermoedende mensen opbellen met de meest wonderlijke en
creatieve verhalen over achtergelaten kledingstukken(?) na een ‘logeerpartij’
met de meest vreemde vragen en opmerkingen wederzijds. Wie heeft hier nu
de meeste lol aan beleefd, de beller(s) of de gebelde die aan de huisgenoten
moet verklaren over de reden van dit telefoongesprek??!!
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

Gerlinda Delfsma – g.delfsma@home.nl

* Ook in Coronatijd kan er getrouwd worden zij het dan wel met de nodige
aanpassingen. Voor onze buren Dirk Oppier en Nico Steinfort was 21 februari
de datum dat ze 10 jaar bij elkaar waren en dat was voor hen reden om op
die dag dan ook in het huwelijk te treden. De plechtigheid vond plaats op een
prachtige locatie en de naaste buren werden uitgenodigd om er via een
livestream, onder het genot van heerlijk gebak dat de dag tevoren door Dirk
en Nico bij ieder was gebracht, bij aanwezig te zijn. De mogelijkheid tot het
vieren van een feest was er helaas niet maar dit zal vast en zeker op een
later moment nog eens plaats gaan vinden. Vanuit het Bos- en buitengebied
willen we Dirk en Nico nogmaals feliciteren en we wensen het paar nog veel
liefde en geluk toe!
* Wat hebben we allemaal genoten van de sneeuw en het ijs en wat was het
een welkome afleiding voor alle kinderen in Lockdown. Zo genoten ook Kyan
Scheltinga en Gys Schnoor van de sneeuwpret. Het was prachtig om met de
slee van het talud bij de snelweg af te glijden met de slee. Op weg daar
naartoe werden beide mannen echter ‘bedolven’ onder een flink pak sneeuw
toen er een sneeuwschuiver met redelijke snelheid over de Hoofdweg reed.
Moeder van Kyan, Josien, zag het aankomen en kon het hele gebeuren filmen
precies op het goede moment.
Het werd een erg grappig filmpje dat ’s avonds terug te zien was in het
landelijke Jeugdjournaal!
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* In de periode van Lockdown zijn er veel mensen die het wandelen
(opnieuw) hebben ontdekt. Iedere dag zien we, naast de vele fietsers, veel
wandelaars die alleen aan de wandel zijn, wandel-duo’s en ‘wandelgezinnen’
aan ons huis voorbij gaan. Sinds kort kan er ook in onze naaste omgeving
een nieuwe, leuke wandeling gemaakt worden. Bij familie Beentjes is
namelijk een wandelpad opengesteld.
Ook hebben we een ‘buurvrouw’ die flink ‘aan de wandel’ is; Karin Maatman
is begonnen met het lopen van het Friese Woudenpad; ze heeft er inmiddels
al 70 km op zitten!
* Op een prachtige lenteachtige zaterdagmiddag, terwijl er hard gewerkt
werd in de tuin, kwam dorpsgenoot Chris Wierda bij ons, familie Schnoor, de
oprit op fietsen. Hij wilde ons attenderen op een actie, het kinderfietsenplan,
van de ANWB: ‘ANWB zoekt 15.000 gebruikte fietsen’.
Elk kind veilig op de fiets: daar gaan ze voor bij de ANWB. Om echt goed te
leren fietsen moeten kinderen meters maken, in het verkeer. Liefst zo veilig
mogelijk. Maar dit is niet voor iedere kind mogelijk. Want voor veel kinderen
in Nederland is een eigen fiets, door de
financiële
situatie
thuis,
niet
vanzelfsprekend.
Een
goede
actie:
Wellicht heeft u thuis ook nog een
gebruikte kinderfiets staan die via de
ANWB weer een nieuwe plek kan vinden?
Informatie is te vinden op de website
anwb.nl/kinderfietsenplan
* Andre Westenbroek is weer terug in Oldeholtpade na een studie van 5
maanden in Mexico. Omdat hij toch ‘in de buurt’ was plakte hij er ook nog
een paar weken Colombia achter aan. Naast een afgeronde studie was het
een mooie culturele ervaring met vele nieuwe ontmoetingen. Bovendien
spreekt hij ondertussen een aardig woordje Spaans. En dan is het natuurlijk
wel weer even wennen in ons koude kikkerlandje met al die coronaregels…
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Even voorstellen
Intussen wonen we alweer 5 maanden in Oldeholtpade maar we maken graag
alsnog van de gelegenheid gebruik om ons een beetje voor te stellen als uw
nieuwe dorpsgenoten.
Op 31 augustus kregen we de sleutels van de vorige bewoners van d’Oolde
pastorie en mochten we ons de trotse en blije eigenaars van de pastorie
noemen.
Wie zijn wij: Met een aantal mensen hebben we gelukkig al kennis gemaakt,
hoewel alle maatregelen ons daarin natuurlijk flink beperken. Dat zouden we
toch liever anders hebben gedaan maar helaas.
Wij zijn Frits Boersma (nee geen familie van de kledingzaak in Wolvega) en
Henriette Sjouwke.
We komen, jawel, uit de Randstad en zijn hier terecht gekomen omdat we op
slag verliefd zijn geworden op dit mooie huis en de prachtige omgeving. Van
hieruit willen we nog een paar jaar door met werken, Frits bij de politie met
opleiden en begeleiden van HBO-studenten en Henriette als arts bij
verstandelijke gehandicapten en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Samen hebben we 3 volwassen zonen.
Terwijl het nog fijn zomer was en nog lang warm bleef zijn we flink aan de
slag gegaan met “slopen”, behangen en verven. Na de grove voorbereiding
startte Wim Kemper met zijn team om de kamer en suite om te toveren in
de prachtige kamers die het vast ooit waren (oude balken weer in het zicht,
houtwerk hersteld en een mooie houten vloer gelegd). Uiteindelijk was het
allemaal net voor de Kerst zo’n beetje “af”.
Ondertussen genoten we volop van de plek waar we terecht zijn gekomen en
maakten we kennis met onze directe buren en gingen we fietsend en
wandelend op ontdekkingstocht.
Met alle mooie ontmoetingen zijn we erg blij. Wat een fijne sfeer hangt er in
het dorp. We waren blij verrast door alle lieve kaarten die we kregen en zelfs
bloemen als welkom!
Elke dag zeggen we elkaar wel een keer hoe bijzonder het allemaal is en hoe
mooi en herhalen we naar elkaar “dit mag niet gewoon worden”!
Als alles weer een beetje normaliseert ontmoeten we elkaar hopelijk bij
gezellige activiteiten en ga ik (Henriette) ook weer zingen bij het koor in de
Hoeve want daar ben ik dan welgeteld net voordat het niet meer kon 1 keer
geweest....
-Tot ziens allemaal en vriendelijke groeten van Frits en Henriette-
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Even voorstellen
Ik ben Richard Kerssies en ben verhuisd vanuit Nijeholtpade en woon sinds
kort met mijn zoon Jurjen tijdelijk aan de Hesselinghstraat 6 waar mijn
vriendin Anita ook vaak is.
Mijn oudste zoon Jochem is al uit huis en studeert kunstmatige intelligentie
in Groningen waar hij samenwoont met zijn vriendin Fenna die medicijnen
studeert. Jurjen is student werktuigbouwkunde in Leeuwarden en werkt bij
de Kruidvat in Wolvega. Mijn jongste dochter Vrouke zit op het Linde College
en is om de 14 dagen het weekend ook bij ons.
Ik heb bijna mijn gehele carrière in de olie en gas gewerkt. Eerst in Nederland
en offshore op het continentale plat gewerkt. Vanuit dit werk in de
buitendienst meerdere functies op kantoor vervult bij hetzelfde bedrijf.
Ongeveer 7 jaar geleden mijn vleugels internationaal uitgeslagen en 5 jaar
op rotatie van 5 weken op en 5 weken af in Rusland gewerkt. Dit op een groot
eiland net boven Japan, Sakhalin genaamd. Het extreem verre oosten zeg
maar, 1 uur van de datumlijn.
Mooie ervaring met extreme weersomstandigheden, -30 meegemaakt, meter
sneeuw in één tyfoon werd niet raar van opgekeken. Na 5 jaar weer terug in
Nederland waar ik het management deed van een vestiging in Duitsland en
Nederland. Door de corona kwam de olie- en gasindustrie in zwaar weer. De
vestiging in Duitsland werd gesloten, daarna als ZZP begonnen met
uiteenlopende werkzaamheden en daarnaast op zoek naar een nieuwe
uitdaging.
Ik heb geen vaste hobby. Ter land ter zee en in de Lucht komt wel een beetje
in de buurt. Paar jaar terug een leuke 4x4 gehad en veel lol meebeleeft,
daarna ter zee gegaan en een kleine zeilboot gehad gevolgd door een
motorboot. Deze zijn inmiddels ook alweer verkocht. Blijft in de lucht nog
over, wie weet we gaan het zien.
Afgelopen jaar is deze woning aangekocht door de protestantse kerk Ter
Holten. Deze woning zal gaan dienen als pastorie en inmiddels is de oude
pastorie in Oldeholtwolde van de kerk verkocht. De huidige predikant Ds. Den
Hollander is begin dit jaar met emeritaat gegaan en de gemeente ter Holten
is momenteel vacant. Hierdoor kwam de nieuwe pastorie beschikbaar als
tijdelijke woonruimte voor ons. We hebben al eerder in Oldeholtpade
gewoond aan de Westerhofstraat 4 en ben al vele bekende gezichten
tegengekomen.
-Met vriendelijke groet, Richard Kerssies-
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Column
Landleven. Wat houdt dat in?
Voor de bewoners van het platteland is dat een overbodige vraag. Het is
immers hun dagelijks leven. Zij kennen de voor-en nadelen. Dus hoezo? Toch
heb ik het gevoel dat de “stedeling” daar heel anders naar kijkt. Dat kan te
maken hebben met onwetendheid of een onjuist beeld van het landleven. Het
wordt overgoten met een romantisch sausje. Er zijn diverse glossy
“Landleven” magazines in omloop die daar ook debet aan zijn. Ik heb er een
hele reeks van gelezen en wat mij op viel is het beeld wat van het platteland
wordt geschetst. Het is kennelijk een plek waar je alleen maar kunt overleven
met de spullen die ook in die bladen worden aangeprezen: blokhutten,
terreinwagens, afrits-broeken, survival-kits, kettingzagen, ANWB-laarzen,
wax-coats en bush-hats (Peter Koelewijn hoeden). O ja, ik vergeet de
Zwitserse zakmessen. Dus belangrijk dat je goed voorbereid bent; “want we
gaan lekker een paar weken buffelen in de provincie”.
Ik was laatst in de supermarkt in Wolvega en haalde er probleemloos een
paar van die mensen uit. Alleen al aan de hand van de bovengenoemde
kenmerken. Het landleven wordt dus vaak bejubeld door mensen die er nu
geen deel aan nemen en vroeger ook al niet. Want als stedeling kon je je
dat permitteren. Die waren alleen afhankelijk van het landleven vanwege de
voedselvoorziening. En die voedselvoorziening was altijd toereikend voor de
behoefte. Sterker nog, de agrarische sector was lange tijd een belangrijke
steunpilaar voor ons BNP (bruto nationaal product). In het sterk op handel
en agrarische productie gerichte Nederland is de industrialisatie uiteindelijk
pas na flinke vertraging op gang gekomen.
Na de Tweede Wereldoorlog zien we een kentering. De industrie (mijnbouw,
hoogovens, scheepsbouw, textielindustrie, metaal, levensmiddelen, elektro
etc.) nemen die hoofdrol over. De agrarische sector is nog steeds belangrijk,
ondanks de halvering in “man-uren”. Dit is vooral te danken aan de
modernisering in de landbouw. Ook de invoering van de ruilverkaveling heeft
de landbouw gemaakt zoals wij dat nu kennen.
Wat heeft dat nu met ons “landleven” te maken? Nou eigenlijk alles, want de
indeling van landbouw, natuur en woonruimte, is het gevolg van al deze
ontwikkelingen. Tot op de dag van vandaag. En het gaat door!
Is dat erg? Ja en nee! Aan de ene kant moeten wij de agrarische sector ruimte
blijven geven. Om maar even een cliché te opperen: “No farmers, no food!”
Dat snap ik. Maar er moet ook ruimte blijven voor kleine enclaves van het
oorspronkelijk landschap voor de generaties na ons. En die plekjes zijn er
gelukkig nog. Wij wandelen daarom ook graag op de Dellebuursterheide en
de landerijen aan weerskanten van de Linde zijn ook heel bijzonder. En er is
nog veel meer. Dat moeten we ook met rust laten! Door de kennelijke drang
naar oorsprong, zien we dat de loop van diezelfde Linde weer in “oude staat”
wordt gebracht.
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Er worden meanders aan toegevoegd die er vroeger ook waren. Heel mooi
maar ondertussen slibt de Linde dicht. En dat heeft niets met “oude staat” te
maken.
De Linde was lange tijd goed bevaarbaar. Nu kom je er met een kano
nauwelijks door. Nu we het over “oorsprong” hebben; gaan we het gebied
rondom het Rode Dorp bij Noordwolde ook in oorspronkelijke staat brengen?
Als kind dwaalde ik met Jopie van Lier over het woeste gebied rondom de
Meenthe en het Rode Dorp. Vennen en zandverstuivingen in een
heidelandschap. Eieren zoeken in het aangrenzende grasland. Dat is
oorsprong. Wie nu een bezoekje brengt aan dit gebied zal alleen een
aangelegd bos zien. Sinds begin jaren zestig werden daar op grote schaal
bomen geplant.
Maar goed, het landleven. Een belangrijk aspect dat onlosmakelijk bij het
landleven hoort, is de manier waarop plattelanders met elkaar omgaan. In
mijn beleving is dat meestal op een relaxte en gemoedelijke manier. Daarom
is het platteland in mijn optiek altijd nog te verkiezen boven het stadsleven.
Vroeger had je nog te maken met de ongemakken van het platteland. Slechte
infrastructuur en verbindingen, vaak geen stroom of watervoorziening, lange
werkdagen in de agrarische sector en voor veel zaken was je aangewezen op
de dichtstbijzijnde stad. En anno nu? De agrarische sector is niet langer de
grootste werkgever. Daar wordt nog steeds hard gewerkt maar met minder
mensen. Mensen van het platteland werken nu overal. Mijn buurman
bijvoorbeeld, reist nog elke dag zo’n 300-500 km. naar zijn werk in het
westen. Bovendien zijn er nu goede verbindingen met het hele land.
Leeuwarden: slechts 30 min. en Schiphol: 90 min. Wanneer we straks
allemaal op het glasvezelnet zitten, is het beeld compleet. We horen er bij.
Wat een luxe! Maar hebben we daar veel concessies voor moeten doen? Die
vraag laat ik bij u.
Voor mij overheerst het gevoel van landleven nog steeds. Wanneer ik uit mijn
raam kijk, zie ik natuurlijk de snelweg maar ook de reeën in het maisland.
Roofvogels in hun duikvlucht, Bonte spechten bij de vogelpinda’s en af en
toe een eekhoorntje pal achter mijn keukenraam. Pak ik de fiets of ga ik
wandelen? Altijd de natuur binnen handbereik. Lang leve het landleven!
-P.R.-
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Verenigingsnieuws
De Striepe
Groep 3 obs de Striepe Thuiswerken in de lockdown
Het leukste van het thuiswerken vond ik…
Noor Simons: Humpie Dumpie opdrachten van begrijpend lezen
Levy Lantinga: Dat mama mij ging helpen met rekenen
Luuk Bosma: Dat mama mij hielp met het werken
Nick Koopstra: Dat ik soms mocht werken bij de Nintendo switch
Finn Richardson: Dat ik mijn taken lekker vroeg in de ochtend kon doen, dan
had ik in de middag meer tijd
Luuk van Oosten: Dat ik alles snel en goed af had
Carina Kooistra: Dat ik meteen achter mijn tablet mocht
Mirre Kuipers: Lezen in mijn leesboek
Mike van Unen: Ik mocht vaker op de Nintendo switch
Sander vd Hoeven:
Woordjes lezen want dat
ging super snel
Niek Hoekstra: Eerst
werken en dan spelen
Danny Bakker: Ik moest
al het schrijven doen en
mama zette alle kruisjes
Niek de Vries: Met de juf
en de zon-kinderen lezen
op het schermpje
Ik miste het meest…
Noor Simons: Alles van school
Levy Lantinga: Mijn etui en mijn bureau van school
Luuk Bosma: Mijn vrienden uit de
klas
Nick Koopstra: Buiten spelen met
mijn vriendjes
Finn Richardson: Dat ik niet mijn
vrienden kon zien op school
Luuk van Oosten: Mijn juffen
Carina Kooistra: Vrij spelen met
alle kinderen van mijn klas
Mirre Kuipers: De juffen
Mike van Unen: Dat ik op school
kon werken
Sander vd Hoeven: Alle pret met
de kinderen
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Niek
Hoekstra:
Het
werken met de juffen in
de klas
Danny Bakker: Ik miste
eigenlijk haast niks
Niek de Vries: Soms vrij
spelen in de klas maar
soms ook niet want thuis
kan je ook altijd vrij
spelen!
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
Korfballers snakken naar het nieuwe normaal
Onze bruisende maatschappij is men name voor jongeren in tal van opzichten
door het coronavirus veranderd. Het is als we kijken naar nostalgische
plaatjes van het plattelandsleven in vroegere tijden. He, zag het er toen zo
uit? Niet te bevatten. Hopelijk kunnen we dat met elkaar over afzienbare tijd
ook zeggen van deze tijd met tal van beperkingen, waar we nu mee
worstelen. Voorwaarde is wel dat we met de vaccinaties en groepsimmuniteit
het virus voorgoed onder controle krijgen en kunnen opgaan voor het nieuwe
normaal. Met het voorjaar in het verschiet snakt iedereen daar naar.
Op dit moment mag jeugd tot 27 jaar weer in groepen in de buitenlucht
trainen. ‘Oudjes’ moeten het nog in tweetallen doen, want binnen
accommodaties, fitnesscentra en zwembaden moeten hun deuren nog
gesloten houden. En dat, terwijl kinderen nu eindelijk wel eens hun reeds
tweemaal afgebroken zwemlessen willen afsluiten met een diploma en ook
ouderen smachten om iets aan hun gewicht en conditie te doen. Wedstrijdjes
mogen alleen binnen de eigen vereniging georganiseerd worden. Of er nog
verruiming komt in de komende maanden? Alleen topsportcompetities,
waaronder de Korfbal League, hebben toestemming gekregen een verkorte
zaalcompetitie te spelen. Daardoor kunnen liefhebbers een aantal ex-SCO’ers
veelal op zaterdagmiddag toch nog in actie zien bij de professionele
livesteams van de noordelijke KL clubs LDODK en DOS’46.
De jeugdige SCO selectie probeert ondanks alle beperkingen buiten het ritme
middels trainingen toch enigszins vast te houden en zich te blijven
ontwikkelen onder leiding van de gedreven technische staf Hillebrand Diever,
Arjan Kreeft en Andre Delfsma, die ook voor een hopelijk normaler volgend
seizoen in zijn geheel heeft bijgetekend. Ook dan complementeren
teambegeleidster Anneli Roeles, verzorgster Josta Westenbroek en
conditietrainer Bauke Wortman de technische staf.
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Op de eerste digitale jaarvergadering in het 75 jarig bestaan van de
vereniging nam Roland Douma onlangs het stokje over van penningmeester
Stefan Postma en nam oud-selectiespeler Menno de Vries de portefeuille
Topkorfbal op zich. Het bestuur kreeg een groot compliment voor de wijze,
waarop men was omgegaan met de coronaprotocollen en het adequaat
reageren op het wegvallen van tal van inkomsten, waardoor het seizoen
19/20 toch nog met een kleine plus werd afgesloten.
Na de zeer geslaagde Grote Clubactie, was in de afgelopen maanden een
doneeractie voor nieuwe ballen goed voor liefst dertig stuks, daar waar 25
het streefgetal was. Deze actie, goed voor 1500 euro, maakt dat jong en oud
straks over de nieuwste Erima bal voor binnen en buiten kan beschikken.
Daarnaast is de vereniging opnieuw ingeloot voor de Poiesz sponsoractie,
welke tot begin april doorloopt. Vorig jaar werd deze actie door corona van
de ene op de andere dag gestopt vanwege corona en ontvingen alle
deelnemende clubs duizend euro als compensatie. Gezien de tussenstand
moet dat dit bedrag ook zonder een jeugdpromotiewinkeldag opnieuw
haalbaar zijn.
Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen bij de blauwhemden? Volg ons dan
via onze website www.kvSCO.nl, facebook of Instagram.
------------------------------------------------------------------------------------

IJsclub Naar Buiten
Na 3 jaar was het weer zo ver. Begin februari waren de weervoorspellingen
zo gunstig, dat het bestuur op 6 februari bijeenkwam. Tijdens deze
vergadering werd al snel besloten dat we alles in het werk moesten gaan
stellen om de ijsbaan te openen. Zeker gelet op het feit dat we de afgelopen
jaren geen strenge vorst hadden gehad.
Natuurlijk hadden we te maken met de geldende coronamaatregelen, maar
hierin had de KNSB al voorzien. Met een overzichtelijk stroomschema was
het voor ons al snel duidelijk dat we met een aantal preventieve maatregelen
open konden.
Op zondag 7 februari begon het te sneeuwen en het leek niet meer te
stoppen. Dit in combinatie met de harde wind zorgde voor een prachtig
winters tafereel, maar bezorgde ons wel de nodige kopzorgen. Sneeuw
beïnvloedt namelijk op een negatieve manier de ijs aangroei.
Onze ijsmeesters hielden alles goed in de gaten en op dinsdag 9 februari kon
er een oproep geplaatst worden voor het sneeuwvrij maken van de ijsbaan.
Op woensdagmiddag 10 februari begonnen een aantal bestuursleden en
vrijwilligers al de baan vrij te maken. Niet met de hand, maar met een
ingenieus systeem waarbij de werkzaamheden voornamelijk door 2 tractoren
werden uitgevoerd. Tussen de tractoren was een grote schuif geplaatst die
met een staalkabel over het ijs werd getrokken.
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Toen de duisternis inviel, kwam vanuit heel Oldeholtpade een grote groep
inwoners met sneeuwschuivers. In korte tijd werd de sneeuwvlakte
omgetoverd tot een ijsbaan; waarin een klein dorp groot kan zijn.
Donderdag werd er al door een kleine groep geschaatst maar vanaf
vrijdagochtend tot aan laat op de zondagmiddag was het een komen en gaan
van schaatsliefhebbers.
De een als een volleert marathonschaatser en de ander achter een stoel.
Maar stuk voor stuk met een grote glimlach op het gezicht.
Met een beetje improvisatie was het zelfs mogelijk om “koek en zopie” te
schenken. In heel Weststellingwerf was de chocolademelk uitverkocht!
Wat hebben we fijne en positieve reacties gekregen. Naast bestaande leden
hebben we ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
Als bestuur willen we iedereen die dit “feest” mede mogelijk heeft gemaakt,
hartelijk bedanken.
We hebben genoten!
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OSW
Ruim
160
leden
van
de
Onafhankelijke
Seniorenvereniging van 75 jaar en ouder hebben
zich opgegeven voor het Bevrijdingsontbijt 2021,
dit in het kader van 75 jaar Bevrijding. Op
woensdagmorgen 5 mei vindt de bezorging plaats
door militairen van de Vliegbasis Leeuwarden, de
kazerne in Havelte en oude militaire voertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog van ‘Keep them Rolling’.
De OSW is ook benaderd voor het meedoen aan het programma First Dates
van BNN-VARA. Hierbij zou de castingredacteur van Warner Bros
International Television Production Nederland graag in contact komen met
enthousiaste alleenstaande senioren die op zoek zijn naar een vriendschap of
relatie. Hen wordt een leuke dag aangeboden en eventueel een leuke relatie.
Onder de leden is een oproep geplaatst, maar mocht u ook inlichtingen willen
opvragen dan kunt u contact opnemen met josephine.van.rhijn@wbitvp.tv of
via tel. 06-13872456.
De heren van de Belastingservice zijn al drukdoende met de
belastingaangiftes van de leden. Tegen een kleine vergoeding wordt voor hen
de aangifte gedaan. Ook wordt tegelijkertijd de zorg- of huurtoeslag geregeld
indien men daar recht op heeft. De OSW start een nieuwe activiteit op en
daarom wordt naar vrijwilligers gezocht. Men wil graag hulp bieden bij het
vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek. Dit alles uiteraard
tegen een vergoeding van kilometerkosten.
De eigen cabaretgroep ‘De Jeugd van Toen’ hoopt binnenkort de repetities te
hervatten voor het nieuwe programma. De groep kan niet wachten om weer
te kunnen optreden voor de eigen leden maar ook om andere verenigingen
een gezellige middag of avond te bezorgen.
Mocht u nog postzegels hebben en u zou
daar meer over willen weten dan kunt u
contact
met
mij
opnemen
(sjoukjeheld@osw-wolvega.nl). Er is een
lid binnen de OSW die daar veel verstand
van heeft. Hij spaart al vanaf 1940 en is lid
van drie postzegelclubs en gaat naar
beurzen.
Zelf is hij in het bezit van 55 insteekboeken met motief.
Er worden van alle kanten legpuzzels in alle soorten en maten aangeboden,
mocht u ook belang bij een legpuzzel hebben, neemt u dan ook gerust contact
op.
-Hartelijke groet, Sjoukje Held, voorzitter OSW, www.osw-wolvega.nl-
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V.V.V.
Beste dorpsbewoners,
Helaas heeft het V.V.V. wegens de coronamaatregelen afgelopen jaar
weinig kunnen organiseren. Toch proberen we achter de schermen te kijken
naar mogelijkheden binnen de huidige maatregelen. Mocht het dorpsfeest
van 2021 niet op de ‘normale’ manier door kunnen gaan streven wij er naar
om in ieder geval, in samenwerking met de Jeugd V.V.V. een programma
voor de jeugd neer te zetten. Daarnaast is het streven om een kleiner en
binnen de maatregelen passend vervangend programma op te zetten ten
tijde van het dorpsfeest weekend, 18 tot 20 juni.
Voor alle dorpsbewoners van Oldeholtpade (plus leden van de V.V.V. die
buiten Oldeholtpade wonen) organiseert het V.V.V. op 17 april om 20.00 uur
een online BINGO met leuke prijzen van lokale ondernemers. Deelnemen is
gratis! Let op: Prijzen zijn niet gericht op kinderen. Opgeven kan tot 11 april
via oldeholtpadevvv@gmail.com hierbij graag naam en adres van ieder die
mee wil spelen.
Wanneer jij je hebt opgegeven ontvang je daags voor de online BINGO de
bingokaarten met uitleg thuis.
-Bestuur van V.V.V. Oldeholtpade-
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Blog Univé
Blijven genieten!
Met bovenstaande woorden sloot ik mijn vorige blog af.
Het waren woorden die met terugwerkende kracht een behoorlijke lading
hebben gekregen.
De afgelopen periode werden we steeds vaker met de neus op de feiten
gedrukt. Oplopende besmettingen, een vergaande lockdown, de avondklok
en de daarmee samenhangende rellen waarmee Nederland te maken heeft.
Voor een ieder hebben deze maatregelen weer een andere impact. Je hoeft
de krant er niet eens meer voor open te slaan. Met zijn allen zijn we het er
wel over eens dat het zo snel mogelijk voorbij moet zijn. We willen het gevoel
van vrijheid ervaren.
Inmiddels heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen waarbij een
bepaalde groep ondernemers weer een stukje lucht krijgt. Laat het een stap
in de goede richting zijn.
En tussentijds werden we getrakteerd op zowaar een winter. Deze was al
lang aangekondigd en uiteindelijk begon op een zondag in februari te
sneeuwen en leek het niet meer op te houden. Er ontstonden sneeuwduinen
en door de straten van diverse dorpen en steden werd er naar hartenlust
gelanglauft, gesleed en gegleden. Wat was dit genieten. Naast de sneeuwpret
was er eindelijk weer de mogelijkheid om te gaan schaatsen. Niet alleen op
ijsbanen, maar ook op vijvers, sloten en plassen. Goed, er zakte er nog wel
eens één door het ijs, maar door de bank genomen hadden de mensen even
weer wat anders aan hun hoofd.
Overigens ben ik zelf geen begenadigd schaatser, sterker nog, ik kom niet
met schaatsen op het ijs.
Sinds vorig jaar zit ik wel in het bestuur van de plaatselijke ijsclub en was
het een week lang volle bak. Met een sneeuwschuiver en op anderhalve meter
werd de baan sneeuwvrij gemaakt.
Zoals ik aan het begin van de blog al aangaf, kregen deze woorden een
behoorlijke lading.
Aan het einde van de periode van het thuisonderwijs kregen we van de
directie van de basisschool, waar mijn jongste twee kinderen schoolgaand
zijn, bericht dat een vader van één van de leerlingen was overleden. Ik
besprak het met Esther en we besloten het de kinderen te vertellen.
Nadat de kinderen op bed lagen, liet ik aan Esther weten dat het overlijden
van iemand op zo`n relatief jonge leeftijd mij raakte.
Niet veel later komen Esther en ik, tijdens een wandeling, de broer en
schoonzus van de overledene tegen. We condoleren hen met het verlies van
zijn broer en haar zwager. Heel veel valt er niet te zeggen en ik kan dan ook
voor mijn gevoel niet de juiste woorden vinden.
Maar dan zegt de broer: ”Zo zie je maar weer dat je elke dag moet genieten”.
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Daar valt weinig tegen in te brengen. Bij thuiskomst besluiten we dan ook
om met de kinderen een midweek er tussenuit te gaan. De voorjaarsvakantie
staat voor de boeg en als we thuisblijven dan gaan we toch klussen of werken.
De keuze valt op Zeeland. Met name de kinderen zijn enthousiast, want ze
zijn daar nooit geweest. Of zoals ze zelf altijd zeggen; “Heit wil altijd naar
Texel”. En daar moet ik ze gelijk in geven. Texel stelt, ook na 41 jaar en meer
dan 100 bezoekjes, nooit teleur.
De eerste dag van onze vakantie brengen we een bezoek aan Ouddorp. Iets
ten noorden van Renesse waar we een bungalow hebben geboekt. We gaan
naar het strand en door het mooie weer laten we ons verleiden om op blote
voeten door het zand te lopen. Heel even stappen we het water in. Een
tinteling gaat door ons lichaam. Helaas niet een aangenaam gevoel. Het
zeewater is koud, heel koud en doet zelfs pijn aan de voeten. Zelfs mijn
oudste ziet van het plan af om te gaan zwemmen.
De volgende dagen bezoeken we prachtige steden zoals Burg-Haamstede,
Zierikzee, Vlissingen, Middelburg en Veere. Hele grote en mooie oude
kerkgebouwen en woonhuizen. Sommigen zelfs uit de 15 de eeuw. Daarnaast
lopen we op speciaal verzoek van mijn jongste zoon de “bunkerroute”.
Op zijn elfde lijkt het hem fantastisch om soldaat te worden. Wanneer we
even later langs een mierennest lopen en een aantal rode mieren over zijn
broek lopen, blijkt hij minder heldhaftig te zijn.
Een kwartier later gilt hij nog steeds dat er iets kriebelt in zijn schoenen.
Op de terugweg van deze “avontuurlijke” tocht, zien we een aantal
damherten in het bos staan. Dat is gaaf. Mijn dochter zit wat beteuterd naar
het bos te staren en moet erkennen dat ze de herten niet ziet. Niet zo
vreemd, want ze heeft albinisme. Concreet betekent het dat ze ongeveer een
visus heeft van 0,2. Iets wat wij op 5 meter goed kunnen zien, wordt voor
haar op 1 meter afstand waarneembaar. Ik zet de auto aan de kant en vraag
mijn oudste om zijn verrekijker te pakken. Hij stelt zijn verrekijker scherp en
geeft deze aan mijn dochter. En warempel, ze ziet de damherten.
“Wat zijn ze donker”, zegt ze. Ze was in de veronderstelling dat herten er
altijd uit zien als Bambi in de gelijknamige tekenfilms maar niets in minder
waar. Tranen van geluk springen in mijn ogen.
Mijn vakantie was al geslaagd, maar
dit was toch weer een geluksmoment.
Een mooi gezegde luidt dan ook;
“Spaar geen centen, maar mooie
momenten”
Die zijn namelijk onbetaalbaar.
-Jeroen Mulder
Ambassadeur Univé-
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Kinderopvang ’t Hummelhûs
Als we afgelopen dagen naar buiten kijken dan komt er een lach op ons
gezicht, wat een heerlijk zonnig weer. Wij genieten er dan ook extra van. We
zien de krokusjes al uit de grond komen, de vogeltjes fluiten en de
temperatuur loopt weer op, GENIETEN!
Afgelopen week heeft onze collega Thea van de BSO kuikentjes meegenomen
die wij mogen zien groeien. Zo lief en klein. Ze krijgen volop de aandacht van
de kinderen.
-Groetjes van ons-
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Teamgevoel
Het zijn zware tijden voor het teamgevoel, nu we niet zo veel meer samen
mogen zijn in deze coronatijd. Maar wat we wel massaal zijn gaan doen, is
wandelen. Onder al die wandelaars vonden we toch wel een heel opvallend
team. En niet alleen omdat ze allemaal dezelfde kleuren vestjes dragen. In
dit geval (ben ik alleen) op bezoek bij een heel hecht wandelteam. Met twee
van hen heb ik afgesproken.. Met welke twee, was voor mij nog een
verrassing. Want zoals dit team de dingen regelt; wie, wat met wie, wordt
altijd bepaald door dobbelstenen. Hennie Waldus en Tecla Nieuwenhuis
hebben het hoogste gegooid en zitten hier. De rest van het team Louise Sloot,
Margreet ter Schure en Marianne Boonstra gaan zoals elke woensdagavond
aan de wandel.
Samen wandelen doen ze al sinds 2014. Hun eerste doel was om de laatste
etappe van de pelgrimsroute van Sarria naar Santiago de Compostella te
lopen. Een tocht van 125 km in vijf dagen.

En hier moet natuurlijk voor getraind worden. Iedere woensdag gaat het
vijftal de straat op.
Om het teamgevoel te vergroten en herkenbaar te zijn als team, hebben ze
iedere buitenlandse reis een ander kleur vestje met een zelf ontworpen logo
en de naam van het land waar ze heen gaan. Nog even dobbelen wie naast
wie loopt en dan zijn ze zo’n twee uur onderweg. Eens in de maand, op een
zaterdag, maken ze een langere tocht en zoeken ze de natuur op in een
andere omgeving. Iedereen neemt een versnapering mee voor onderweg. En
één ding staat vast; ma Sloot zorgt voor de marsjes. En bij het echte
teamgevoel, hoort natuurlijk ook een nazit. Meestal bij Van der Valk en dan
worden de dobbelstenen ingeruild voor bitterballen.
Na de Santiagotocht hadden ze de smaak te pakken en volgden er nog meer
lange wandeltochten.
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Om het jaar gaan ze een weekend in Nederland aan de wandel. Zo waren ze
in Scheveningen, op de Veluwe in Hoenderloo en een weekend in de
omgeving van Hellendoorn.
Het andere jaar pakken ze het vliegtuig en gaan een weekje naar het
buitenland. De verre reizen zijn soms echt afzien. Zoals de tocht langs de
kust van Portugal; het oude Visserspad. Met 28 graden en vaak door mul
zand viel dit niet altijd mee. Zo vlogen ze ook naar Griekenland, waar de
vliegreis al behoorlijk spannend was door de zware storm. Voor het afgelopen
jaar stond Mallorca op hun verlanglijstje, (maar ja nog steeds corona), dus
dat zit nog in het vat.
Na elke meerdaagse wandeltocht wordt een boekwerk gemaakt. Iedereen
schrijft om de beurt een verslag van de afgelopen dag. Dit wordt aangevuld
met mooie foto’s van alle routes, die later gebundeld en gedrukt worden voor
iedereen. Zo heeft ieder van hen al een behoorlijke rij boeken in de
boekenkast staan. O ja, nog een keer dobbelen dan. Want hoe moeten we
anders bepalen wie bij wie op de kamer slaapt onderweg.
Na zes jaar wandelen; soms een paar uur, af en toe een weekend of zelfs een
hele week kun je wel zeggen dat dit een hecht stel met een uitstekend
teamgevoel is. En we wensen jullie nog vele mooie wandeltochten toe.
-Redactie-
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Kinderpagina
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Prikbord

De vogelwacht verkoopt nog steeds
vogelhuisjes €12,50 per stuk.
Tel. Leo Westenbroek 06 46346932
Scheenebospad 10

Weer te koop:
Door Wajonger gemaakte
aanmaakhoutjes.
3 volle zakken voor € 10
Info: 688374.

Te huur Kantoorpand van circa 80 m2
in Oldeholtpade met eigen parkeergelegenheid.
met eigen parkeergelegenheid.
Voor meer informatie: Albert Landman Tel. 06-20800431

Gevraagd: Tuinhulp
Fam. Haasdijk tel. 688450 (na 18.30 uur)
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Agenda
29-03-2021
17-04-2021
26-04-2021
01-05-2021
31-05-2021

Oud papieractie De Striepe
Online-bingo van V.V.V.
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe

Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
20.00 uur
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
Thema: Iets te vieren?
Papier vanaf 18.00 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:
Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. Dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Jeroen Mulder
Piet Regtop
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Heerenveen
Hoofdweg 128
NL55 RABO 0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

e-mailadres: holenpathe@gmail.com
t.n.v. 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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