Voorwoord
Zomaar ineens is het weer voorbij, de vakantie lijkt om gevlogen te zijn. De
meesten van ons zijn inmiddels weer terug van vakantie en de kinderen
gaan alweer een paar weken naar school. Misschien denkt u nog met een
glimlach terug aan uw vakantiebestemming. Diepblauwe zee met
schelpenzand, de camping, of misschien uw eigen achtertuin? Eigenlijk
maakt het ook niet uit, alleen het idee van vrije dagen en even geen
verplichtingen, is vaak al goed genoeg.
Ondertussen proberen we niet aan het naderende nieuwe seizoen te
denken, de herfst is toch best nog ver weg? Nee, er vallen nog geen
blaadjes van de bomen en die eerste vlucht vogels die over komt vliegen, is
vast de weg kwijt! Tijdens de laatste mooie zomerdagen gaat de barbecue
nog zo vaak mogelijk aan en pakken we alle zonnige dagen mee.
Onze redactie is in elk geval weer klaar voor een volgend seizoen
Holenpathe! Heeft u misschien nog een idee wat u terug wilt zien in de
dorpskrant, laat het ons dan gerust weten via ons e-mailadres
holenpathe@gmail.com. Tenslotte is deze krant door en voor ons dorp en
horen wij graag uw mening!
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

12 oktober 2013
Thema: ‘Herfst’

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

Tweets
Tweets over Oldeholtpade
Een selectie van de berichten die worden geplaatst over ons mooie dorp
Oldeholtpade.
Ron : Weekendje vrij, dus #wandelen. 40km vanuit #Oldeholtpade en
40km vanuit #Werkhoven.
Oldeholtpade: Foto's Roel Bottemadagen 2013 op de website
http://fb.me/2m4QmYYWu
Marileen: Gaat goed vandaag, zonet deed ik m'n kluisje open, was die
helemaal leeg, en nu is ook m'n band lek even voorbij Oldeholtpade
Daniël: Dinsdag bekerwedstrijd vs Oldeholtpade B1
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Alfred, Karin en Femm Plat
Hamersweg 12
Wijtske Hutter
Weidekamp 6
Jaap Dijkstra
Franckenastraat 7
Karin Koerts en Ilse Feenstra
Franckenastraat 13
Stefan Heuker
Franckenastraat 21
Josien, Micha, Senna en Kyan Scheltinga-Oostra
Hoofdweg 109
Jolanda Brauer en Katja
Scheenebospad 5
Thessa Oostra en Alex de Jong
Scheenebospad 5
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren
17-06-2013 Malin Maria

Dochter en zusje van Ruben, Iris en Fedor
Abma, Hoofdweg 137
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
15-04-2013 Sake de Vries
26-06-2013 Marinus Maat
01-08-2013 Herman Wijngaard

Stellingenweg 40
Hoofdweg 134
Hoofdweg 142

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 HERMAN WIJNGAARD
Tien jaar lang, naar ieders zin
was jij gastheer van de camping,
ontving de gasten, schreef ze in
en beurde later de ping ping
Maakte graag een praatje met
een gast die 's middags nog maar net
zijn caravan had neergezet
en blij was met een schoon toilet.
Eén praatje ging zo ongeveer:
(het onderwerp was nogal teer)
een meisje proefde van de sfeer
en vroeg: "Ma, is HIJ Onze Lieve Heer?"
Zeker tweemaal op een dag
stak jij over, de camping lag
aan de overkant, men zag
de zwart/witte poes die volgen mag
Af en toe, na een week of zes,
toog jij naar de penningmeesteres,
alles op papier (een wijze les)
geen cent te weinig, groot succes
Communicatie: wist jij alles van,
menig klungel hielp jij op gang,
kwam als piraat bijna in 't gevang
't was je slimheid die dat voorkwam
WIJ zijn jou dankbaar, beste VRIEND
rust nu maar uit, dat heb je verdiend
N.
------------------------------------------------------------------------------------

Buurtpraot
Stellingenweg en
Vinkegavaartweg

Anneke Brand en Ria Lantinga - atebrand@hetnet.nl

* Marathon
Op 6 oktober a.s. wordt voor de 15 e keer de oefenmarathon gehouden van
de menvereniging Oldeholtpade. De aanvang is om 11.00 uur op de
Heidehoogte, ook de Lindewijk ligt op de route. Naast de vele aanspanningen is er voor de kinderen ook een springkussen aanwezig. Na
afloop is er muziek en kunt u op de Heidehoogte een diapresentatie zien
over de afgelopen 15 jaar. De toegang is gratis, dus komt allen kijken!
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* Buurtfeest.
Zoals wij de laatste jaren gewend zijn hebben we ook deze zomer weer een
buurtfeestje gehad. Ditmaal waren we op het adres van de Familie Jippes
voor een barbecue op zaterdag 6 juli. We hadden een fantastische locatie
en schitterend weer met veel zon. Met ongeveer dertig personen was het
zeer gezellig. Men begroet elkaar altijd wel onderweg, maar een praatje
blijft er meestal bij. Hier kunnen we dan een keertje heerlijk bijkletsen
onder het genot van een hapje en een drankje!
------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Bedrijvigheid is er ook bij het voormalige huis van Jannie Diever. Op een
mooie zaterdag, met hulp van vele handen en gebruik van het nodige
materieel, was de bovenverdieping in een ommezien gesloopt. Alfred en
Karin hebben vast mooie plannen en ieder voorbijganger kan zo het proces
volgen.
* Als om wat voor reden dan ook, leeftijd of gezondheid, het rijbewijs niet
meer verlengd wordt, dan kun je nog heel veel plezier beleven met een 45km auto. Regelmatig zien we een blauw-wit voertuig over de Hamersweg
tuffen met achter de voorruit het glimlachende gezicht van buurman Jan.
Hij weet zich op deze manier voortreffelijk te verplaatsen en geniet
zichtbaar.

kwalijke wijze afscheid
bovenstaande foto.

van

een

paar

* Het is al weer een
tijdje geleden dat er
sprake was van de
dierenpolitie.
Ondanks
alle goede bedoelingen
is er niet zo veel van
terecht
gekomen.
Recentelijk
werd
op
onze mooie weg een
geval
van
‘extreme’
dierenmishandeling geconstateerd. De verder
niet met volledige naam
genoemde Tj. vd Veen
nam wel op een zeer
trouwe huisdieren, gezien

* Vlaggenparade? In april heeft Bouwbedrijf Kemper 2 nieuwe banier
vlaggen langs de weg geplaatst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
Nadat Martin Robben de afwerking van z’n huis en tuin afrondde, heeft ook
hij een banier vlag met reclame geplaatst. De Hamersweg blijkt wel een erg
‘bedrijvige’ weg te zijn. Naast de talrijke zakelijke bedrijven geeft een
buiten stalletje bij de fam. Zwanenburg aan, dat daar ook handel is!
Jeannette verkoopt scharreleieren van eigen pluimvee. De liefhebber kan
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zich hier zelf bedienen en voor een klein bedrag kan men dan genieten van,
naar verluidt, heerlijke scharreleieren. Naast kippen heeft Jeannette nog
meer huisdieren (o.a. een minivarken) en als deze hobby zich uitbreidt
kunnen we dan wellicht meer artikelen in de verkoop verwachten? Het
stalletje is er in ieder geval groot genoeg voor!
* Heeft u ook een vreemd object bij Tjalling in de ponyweide zien staan?
Als je deze zomer goed om je heen gekeken hebt in de omgeving, dan heb
je vast meerdere van deze exemplaren in sommige weilanden zien staan.
Het is namelijk een ‘Dazenval’. Dazen zijn insecten die een slachtoffer
(paarden, runderen of mensen) zoeken om bloed te zuigen, met mogelijk
infecties tot gevolg. De dazen komen meestal voor in de buurt van weiden
en bossen en vooral als er ook water, runderen en paarden in de buurt zijn.
Na het middaguur zijn ze het actiefst. De dazen worden aangetrokken door
de warmte van de bewegende zwarte bal en vliegen vervolgens in de
bovenliggende val.
* Een andere
manier
van
verplaatsen doet
Maria
Kemper
middels
haar
nieuwe driewielfiets. De ‘limousine’ onder de
fietsen is aangeschaft bij Henk
van Weperen en
nog juist voor de
warme zomerse
dagen werd hij
aan haar overhandigd. Op deze
manier kan zij
zich sportief en
gezond verplaatsen en kun je haar bij mooi weer tegenkomen in of rondom
het dorp. (zie foto)
------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdweg – Molenbuurt

Iris Abma en Marijke Buitenga
irriiss @ gmail.com

Vele dorpsgenoten hebben afgelopen schooljaar hun studie afgerond, ook
bij ons in de buurt komen we aan ambitie niets tekort.
Allen van harte gefeliciteerd en veel succes met jullie vervolgopleiding!
* Sonja Mulder heeft haar MBO opleiding Financieel Management afgerond
en heeft het diploma voor bedrijfsadministrateur op zak. Dit jaar maakt ze
de start met de HBO opleiding Small Business en Retail Management aan
Stenden University te Leeuwarden.
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* Marco Mulder heeft het vmbo-basis diploma behaald. Nu start hij bij Toolz
in Heerenveen.
* Alex Buist heeft zijn vmbo-kader diploma behaald. Nu volgt hij de
koksopleiding in Zwolle.
* Guido Wapstra heeft zijn vwo-diploma behaald en is in Breda begonnen
aan een Universitaire studie.
* Niels Mendel is heeft zijn vwo-diploma behaald en studeert nu Technische
Natuurkunde aan de Universiteit van Twente.
* Wilco de Haan heeft zijn havodiploma behaald en studeert nu
Bedrijfseconomie aan Windesheim te Zwolle.
* Toni Mulder heeft afgelopen jaar zijn Bachelor Biomedische Technologie
behaald aan de Universiteit van Twente.
* Terwijl de dorpsfeest commissie al zingend door het dorp ging werd bij de
familie Abma een dochtertje geboren. Malin Maria, welkom op de wereld!
* Ruben Abma en Sonja Mulder hebben in juli hun B Rijbewijs gehaald! Van
harte gefeliciteerd. Beide hebben in hun Fiesta´s al menig kilometer in en
om het dorp gereden. We wensen jullie vele veilige kilometers toe!
* Het viertal van Femke Haitema, Alyah de Bruin, Amber Zwarteveen en Bo
van Dijk en hun pony's heeft met de Friese kampioenschappen de eerste
prijs behaald in de L-dressuur. Gefeliciteerd! Veel succes op het NK.
* Afgelopen maand is buurtgenoot en campingbeheerder Herman
Wijngaard overleden. We zullen hem niet snel vergeten en wensen zijn
vrienden en nabestaanden veel sterkte toe.
* Het beheer van de camping is in handen van Zita de Vries en Femmie
Raggers. We wensen jullie vele goede ontmoetingen toe!
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Buurtvereniging de Westerhof hield 17 augustus de jaarlijkse barbecue bij
de familie Waldus in de tuin. Alle leden en oud-leden waren uitgenodigd.
Zoals elk jaar was het weer veel te gezellig en werd er tot in de late uurtjes
goed gegeten en gedronken.
* Familie Sterkenburgh op Westerhofstraat 2 kreeg ineens wel een erg
grote gezinsuitbreiding. De twee konijnen die ze al hadden, bleken beiden
van een ander geslacht en werden de trotse ouders van een klein stel jonge
konijnen. Het was eigenlijk best wel gezellig, totdat bleek dat konijnen toch
echt eh… snel kiezen voor nog meer kindertjes. Inmiddels hebben alle
konijntjes een nieuw thuis, behalve nog één mannetje. Misschien vindt ook
hij nog een lief baasje?
* Sander Bos van de G.F. Vosstraat heeft zijn rijbewijs gehaald, van harte!
* Het gezin Salverda van de Vosstraat was op zoek naar een Berner
Sennen hond. Via een website voor herplaatsing van huisdieren vonden ze
er echter meteen twee. De zevenjarige Fanne en de achtjarige Blue wonen
inmiddels alweer een maand of drie in Oldeholtpade en hebben het erg
naar hun zin. Ook komen ze graag bij iedereen een dikke knuffel halen.
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* Leny Salverda heeft op Youtube.com een zelf gemaakt filmpje geplaatst
over Oldeholtpade. Het is zeker de moeite waard om dat eens te bekijken!
Zoek op Youtube.com op: ´Filmpje Oldeholtpade´.
------------------------------------------------------------------------------------

Kerkebuurt

Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl

In vogelvlucht is de vakantieperiode weer voorbij gevlogen. Hoop dat een
ieder een fijne tijd heeft gehad.
* Aan het einde van de zomer is er op de Kerkebuurt een barbecue
georganiseerd. Deze is goed bezocht door de bewoners. Het vlees, salades,
soep, stokbrood en de bowl vielen goed in de smaak. En de drankjes niet te
vergeten, het was prima voor elkaar. Dit was ook goed te zien, want de
schalen waren aan het eind van de avond zo goed als leeg. Later op de
avond viel de regen in, maar dat mocht de pret niet drukken. Even wat
opschikken en we stonden allemaal droog onder de grote partytent. De
gezelligheid is tot in de late uurtjes doorgegaan.
* Twee dames van de Kerkebuurt hebben het ‘dagje uit voor de dames´
weer opgepakt. Het is de bedoeling om op zaterdag 21 september richting
Appelscha te vertrekken. En in die omgeving er een gezellige dag van te
maken. Hiervoor hebben de Kerkebuurt-vrouwen een uitnodiging in de
brievenbus gehad.
* Tot slot wil Jacquelien Prinsen nog even een oproep doen:
‘Ervaringen uitwisselen’ Gespreksgroep gestart in Weststellingwerf voor
MS (multiple sclerose) patiënten. Hallo ik ben Jacquelien Prinsen, ik ben
samen met Julia Westenberg een gespreksgroep gestart voor MS patiënten
uit Weststellingwerf. Dit in samenwerking met de MS vereniging Friesland!
Waarom: Omdat wijzelf ook graag in contact wilden komen met lotgenoten,
zodat wij ervaringen uit kunnen wisselen, elkaar steunen en natuurlijk ook
voor de gezelligheid! Ook proberen wij aan elke bijeenkomst een thema
toe te voegen, zoals vermoeidheid, medicatie, enz.
Julia is 43 jaar, woont in Wolvega en heeft sinds december 1997 MS. Ikzelf
ben 48 jaar en heb sinds juni 2010 de diagnose MS gekregen.
Onze bijeenkomsten vinden plaats in
Lindestede in Wolvega. Vanaf 17 september beginnen we weer met nieuwe
bijeenkomsten, dus zijn er MS
patiënten of ken je iemand uit Weststellingwerf die ook MS heeft en
behoefte heeft aan contacten met
lotgenoten, meld je dan aan.
Aanmelden kun je via de mail doen:
jacquelien_prinsen@hotmail.com
of
telefonisch 0561-688499. Natuurlijk
mag je ook gewoon langs komen op
de Hoofdweg 187 te Oldeholtpade.
-Vriendelijk groetjes, Jacquelien Prinsen-----------------------------------------------------------------------------------7

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

Buurtvereniging “De Kampen” sluit zomervakantie feestelijk af.
* De afgelopen periode hebben vele buurtbewoners genoten van hun
zomervakantie. Tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue werden de
vakantieverhalen met elkaar gedeeld. Ruim 40 bewoners kwamen met hun
stoelen naar De Scheenekamp. De barbecue werd op de Amerikaanse
manier georganiseerd. Bewoners nemen zelf stoelen, glazen, drankjes en
vlees mee. Het bestuur zorgt voor de tafels, parasols, muziek, barbecues,
het warme vuurtje, de salades, stokbrood en het gezonde fruit.
Op deze manier kon “De Kampen” heel snel een gezellige middag/avond
organiseren, zonder dat het heel veel tijd kost. Succes verzekerd!
Onder het genot van een
hapje, drankje werden rond
het vuur
de vakantiebelevenissen tot in de kleine
uurtjes aan elkaar verteld.
Ook de jeugd deed hier
volop aan mee. Het bleek
dat
kamperen
op
een
camping in het buitenland
op De Kampen heel populair
is. De bewoners kamperen
in caravans, tenten, campers en stacaravans. De
favoriete tent is de oppomptent. Maar liefst vier
gezinnen hebben er een. Ook van de camper wordt steeds meer gebruik
gemaakt. Er waren afgelopen zomer zeker drie gezinnen die op deze
manier vakantie vierden. De bestemmingen waren o.a. Frankrijk, Italië,
Kroatië, Bosnië, Corsica, Tsjechië. Natuurlijk bleven er ook bewoners in
Nederland. Het weer was hier immers fantastisch. Naast autovakanties zijn
ook de vliegvakanties bij de bewoners in trek o.a. Turkije, Griekenland,
Curaçao en Tenerife werden bezocht. Opvallend is ook dat de Zodiacboot in
trek is. Er zijn nu al vier gezinnen, die regelmatig met mooi weer een
tochtje maken op de meren en rivieren in onze omgeving. Dit bootvirus
blijkt enigszins besmettelijk. In ieder geval kunnen we concluderen, na het
horen van de vele vakantiebelevenissen, dat de bewoners van De Kampen
reislustige, initiatiefrijke en actieve mensen zijn. De meeste bewoners
kijken nu al weer uit naar de volgende vakantie en zijn alweer plannen aan
het maken. Door het organiseren van dit soort avonden leren de buren
elkaar op een andere manier kennen. Dit maakt het ook gemakkelijker om
op elkaar terug te vallen wanneer het nodig is. “Beter een goede buur, dan
een verre vriend.”
* Geslaagd
Iris van der Heyden is geslaagd aan de universiteit voor haar studie
sociologie.
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Bos- en buitengebied

Bianca vd. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl
Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl

Ditmaal niet zo veel nieuws uit het bos- en buitengebied. Het is een
prachtige zomer geweest, dus kon er vaak gemaaid worden en liggen de
zolders weer vol met hooipakken. Ik heb zelfs al uit betrouwbare bron
vernomen, dat er een oogstfeest komt, wie weet…
Onderstaand stukje kreeg ik van Bernadette, bedankt voor de bijdrage
Bernadette. Het zou leuk zijn als meer buurtgenoten eens in de pen zouden
willen klimmen.
“Hier een bericht van bos- en buitengebied. In maart zijn we ingeloot voor
de Nijmeegse Vierdaagse. Rinnie Huismans en ik, Jan van der Tuin, vonden
dit geweldig nieuws. En toen moest er getraind worden… Na 1,5 jaar
getraind te hebben, werd het eindelijk 14 juli. We zijn afgereisd naar Nijmegen, waar we in een gehuurde caravan konden bivakkeren. Maandagmiddag
mochten
we
het
startbandje ophalen en dinsdag
moesten we al vroeg ons nest uit (4
uur!), zodat we om 6.15 uur in
Nijmegen konden starten. Drie
dagen lang hebben we gelopen en
dagelijks waren we zo rond 14.00
uur weer binnen. We hadden het
fantastisch voor elkaar, ’s morgens
kregen we een lekker ontbijt en ook
werd er heerlijk voor ons gekookt. ’s
Avonds kregen we zelfs nog een
heerlijke massage, zodat we er de
volgende
dag
weer
tegenaan
konden.
Graag willen we ook Vincent
Hoekstra even bedanken, hij heeft
onze kleding gesponsord. Hierop
kregen we veel reacties, bedankt
hiervoor.
Al met al een fantastische ervaring,
die we niet hadden willen missen!”
------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Even voorstellen …
Tja, moeten wij ons nog voorstellen als nieuwe bewoners van ‘de
Rozenhof’? Voor de meeste dorpelingen zijn wij vast geen onbekenden.
Micha heeft in zijn kinderjaren altijd in het huis naast de kerk gewoond en
daarnaast heeft hij altijd actief gevoetbald bij VVO. Momenteel is hij
werkzaam bij Thermo King in Heerenveen en al jaren actief voor de
vrijwillige brandweer.
9

Ook Josien zal voor menigeen niet onbekend zijn als groepsleerkracht van
de Striepe. Jarenlang als leekracht van groep 5/6, vorig schooljaar groep
1/2 en dit schooljaar is ze in groep 3/4 te vinden. Bovendien heeft ze jaren
gekorfbald bij SCO en zelfs nog even bij VVO binnen de lijnen gestaan. De
8-jarige Senna zat tot de zomervakantie op obs Zuid in Wolvega.
Momenteel maakt hij deel uit van het Striepelegioen. Hij zit sinds kort op
korfbal bij SCO (dit kon niet uitblijven als kleinzoon van een opa met een
SCO-hart), is lid van de vogelwacht en bovenal een grote natuurliefhebber!
Het merendeel van onze veestapel (2 poezen, een konijn, 3 kippen, een
kuiken, rupsen, krekels, kikkers, salamanders, etc. en veel goudvissen)
neemt hij dan ook trouw onder zijn hoede. Dan is er nog de driejarige
Kyan. Deze kwajongen leeft zich helemaal uit met al die ruimte om huis en
vindt het heerlijk om één dag in de week bij ’t Hummelhûs door te
brengen. Daarnaast vindt hij het erg leuk bij de Kangoeroeclup en kan niet
wachten totdat hij naar de basisschool mag.
Na al een jaar lang hier op Hoofdweg 109 omgerommeld te hebben, was
het in maart dan eindelijk zover. De woning in Wolvega was verkocht en nu
konden we onze intrek nemen in de oude woning van opa Bartelt en oma
Vroukje Oostra. Aangezien er nogal veel aan verbouwd moet worden,
besloten we een woonunit achter de woning te plaatsen. Dit zal menig
dorpsbewoner niet ontgaan zijn en vast de nodige moppers opgeleverd
hebben. Twee grote vrachtwagens en een manitou versperden enig
moment de Hoofdweg om de tijdelijke woonruimte op plaats van
bestemming te krijgen. Voor allen die hier hinder van heeft ondervonden,
bij deze onze excuses!
Het was een hele klus, maar wat genieten we van de vrijheid, ruimte en het
uitzicht rond de woning! En nu moet het echte werk nog beginnen… We
hopen dat er straks een prachtig opgeknapte woning zal staan en dat onze
jongens terug kunnen kijken op een fijne jeugd in het prachtige dorp
Oldeholtpade!
-Groeten, Micha, Josien, Senna & Kyan Scheltinga-

-----------------------------------------------------------------------------------Zomervakantie groep 1 en 2
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Dorpshistorie

Deze keer hebben we twee foto`s uitgekozen van Hoofdweg 124. Het
betreft het alom bekende café Kromkamp. In 1938 werd dit café in gebruik
genomen door Hendrik en Martje Kromkamp. Ook was er rechts achter bij
dit pand hun schildersbedrijf gevestigd. Deze mooie zwart-witfoto is
gemaakt in 1939. In de grote zaal van dit pand werden muziekuitvoeringen, dansavonden, sporttrainingen e.d. gehouden. Het koor ‘Ons
Genoegen’ heeft er jarenlang geoefend en er steeds hun uitvoeringen
gehouden. In 1997 hebben Atte en Alie Wever de zaak overgenomen en
hebben tot 2012 de zaak beheerd. Eind 2012 hebben Ino Jansen en zijn
partner Annet Eissers de zaak overgenomen en zijn tot op heden de
uitbaters van dit mooie dorpscafé. De nieuwe foto is van 2 september jl. en
spreekt eigenlijk voor zich. Zowel bij de oude als de nieuwe foto ziet u
rechts nog net het dak van het huis van de familie Karst en Meintje Mulder.
-Groeten Andries en Niek-
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Even voorstellen
Hallo dorpsgenoten,
Als nieuwe burger in Oldeholtpade is mij gevraagd om een stukje te
schrijven in de dorpskrant om mij voor te stellen. Daar werk ik graag aan
mee!
Mijn naam is Wijtske Hutter en sinds maart jl. woon ik aan de Weidekamp
met Louise en haar kids, Nick en Annefloor. Voorheen woonde ik met veel
plezier in Wolvega, waar ik nog steeds als huisarts werkzaam ben. Naast dit
werk is mijn grote passie muziek, klassieke muziek wel te verstaan. Dit tot
verdriet van mijn huisgenoten die andere ‘herrie’ leuker vinden! Vooral het
zelf muziek maken met vrienden (ik speel viool en piano), geeft mij veel
energie.
De tennisbaan in Oldeholtpade heb ik al ontdekt, een prachtige plek.
Afgelopen maanden heb ik dan ook al meerdere potjes gespeeld. Op het
naast gelegen korfbalveld zult u mij menig keer zien. Inmiddels ben ik
besmet met het korfbalvirus van Nick en Annefloor. Verder vinden Louise en
ik het heerlijk om te wandelen. Zowel dagtochten (zoals de kuiertocht) als
kortere wandelingen. De omgeving van Oldeholtpade leent zich daar
uitstekend voor.
Zoals u hierboven kunt lezen voel ik me al aardig thuis in Oldeholtpade en
komt u mij vast nog wel eens tegen!
Groetjes en tot ziens in het dorp,
-Wijtske------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Plaatselijk belang
In ‘vogelvlucht’ zal ik het nieuws van Plaatselijk belang Oldeholtpade
meedelen:
* Door het overlijden van onze campingbeheerder Herman Wijngaard is
deze taak nu overgenomen door de dames Zita de Vries en Femmie
Raggers. Wij zijn hen er daar zeer erkentelijk voor en hopen dat ze dit met
veel plezier mogen doen. In deze dorpskrant staat verderop een in
memoriam over Herman.
* Nadat vrijwilligers de 3-hoek bij de Pasmalaan ‘bouwrijp’ hebben
gemaakt, gaat de gemeente op 2 september van start om samen met ons
de 3-hoek op te knappen. Verderop staat een artikel over hoe het gaat
worden. De vergunning voor het plaatsen van de evenementenborden is
aangevraagd.
* Wij hebben gezien dat er al meer dan 1700 bezoekers op de vernieuwde
website zijn geweest en drieduizend bezoeken totaal. Voor als u nog niet
hebt gekeken: www.oldeholtpade.info
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In Memoriam
Deze zomer zijn we toch nog opgeschrikt door het overlijden van onze
campingbeheerder Herman Wijngaard. We wisten dat hij aan het begin
van het jaar slecht nieuws had gekregen, maar naar omstandigheden
knapte hij toch goed op. Hij heeft zelfs de Magirus Deutz club in mei nog
begeleid op de camping en het evenemententerrein. Ook zijn verhuizing
naar Wilgenstede kwam hem goed aan, maar helaas heeft hij daar maar
even gewoond. Kort na de verhuizing werd duidelijk dat verder behandeling
niet meer mogelijk was.
Herman is ruim 10 jaar gastheer op onze dorpscamping geweest.
Dagelijks en soms meerdere malen per dag zag je hem met zijn zwart-witte
poes de weg oversteken om op de camping te kijken en een praatje te
maken met de bezoekers. Herman hield van mensen om zich heen en
genoot van de contacten op de camping. Zijn gemoedelijke vriendelijkheid
werd op prijs gesteld door de gasten. Blijkbaar maakte hij op de kinderen
ook indruk, want er vroeg eens een meisje aan haar moeder: “Mam, is dat
Onze-Lieve-Heer?” Ook was er een vaste campinggast die elke keer dat hij
kwam gerookte paling voor Herman meenam. En op de dorpsfilm van 2008
is Herman vastgelegd, terwijl hij van de vaste Bottemacampinggasten een
pop kreeg die hijzelf moest voorstellen.
Ook in 2011 is er een filmpje van Herman gemaakt door Omrop Fryslân in
het kader van Doch It Foar Dyn Doarp. Bij hem in zijn ouderlijk huis zijn
opnames gemaakt van Herman tussen al zijn elektronische en digitale
spullen. Herman heeft op tv even haarfijn uitgelegd hoe de nieuwste I-pad
werkte. Elektronica was zijn passie. Reserveringen voor de camping deed
Herman al jaren digitaal en hij heeft ons achter de broek gezeten om een
website voor de camping te maken. Herman was voor ons een unieke
campingbeheerder aan wie we met een gerust hart de camping over
konden laten. Herman, dank voor al die jaren en we zullen je missen.
(Foto Andries van Huizen)

14 november 1927

†1 augustus 2013

Namens Bestuur Plaatselijk Belang Oldeholtpade,
-Anita Exterkate-Bos13

Driesprong
De Driesprong bij de Pasmalaan wordt heringericht. Samen met de
gemeente Weststellingwerf heeft een werkgroep namens Plaatselijk Belang
Oldeholtpade een plan ontworpen om de Driesprong te verfraaien. De
werkzaamheden gaan binnenkort van start. Een groep vrijwilligers uit het
dorp zal beginnen met het ontruimen van de Driesprong.
Al jaren lang is de Driesprong een 'doorn in het oog' van vele
dorpsbewoners van Oldeholtpade. Daarom heeft Plaatselijk Belang het plan
opgevat om de Driesprong te gaan herinrichten. Omdat er met vele
factoren rekening gehouden moest worden, is uiteindelijk gekozen voor een
inrichting met passende wildbloemen en stinzenflora (o.a. diverse bollen).
De bermen worden verbeterd door de aanleg van graskeien. In het midden
komt een nieuwe boom ter vervanging van de huidige rode beuk die niet
goed aanslaat op deze plek. Het doel is om met het bloemenmengsel een
zo lang mogelijk aaneensluitende bloeiperiode van 8 maanden te krijgen.
Plaatselijk Belang heeft unieke afspraken kunnen maken met de gemeente
Weststellingwerf over de samenwerking en financiering van dit plan. Zowel
gemeente als Plaatselijk Belang dragen financieel bij en door inzet van
vrijwilligers worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Zo zullen
vrijwilligers de Driesprong gaan ontruimen en zal de Driesprong ook na
aanleg door het dorp worden beheerd. De overige werkzaamheden
(grondwerk, graskeien, paaltjes e.d.) worden door een aannemer in opdracht van de gemeente uitgevoerd. In de loop van september zal de
aannemer starten met het grondwerk. En in het najaar kunnen de bollen de
grond in. Hopelijk kunnen we vanaf volgend voorjaar weer genieten van
een Driesprong vol bloemen: Een entree van Oldeholtpade waardig!
------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ’t Anlopien
Nieuws van ’t Anlopien
Na een zonovergoten zomervakantie gaan wij dit nieuwe schooljaar weer
van start met twee peutergroepen. De eerste weken zullen in het teken
staan van elkaar en de regels en gewoontes leren kennen. Het eerste
thema wat we weer volgen via het Piramide project is dan ook ‘Welkom’. Er
zijn wat kinderen geweest die zijn vertrokken naar de basisschool, maar
gelukkig zijn er ook weer nieuwe peuters bij gekomen. Al vroeg dit jaar
hebben we een activiteit voor de kinderen namelijk het traditionele
zomerfeest. Enkele malen is dat in juni geweest, maar dit keer is er
gekozen voor september. Er zullen vele activiteiten en lekkere versnaperingen zijn voor de kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes , opa’s
en oma’s, maar ook voor overige belangstellenden uit deze omgeving.
In mei hebben de ouders/verzorgers van de peuters zich weer ingezet voor
de zeepactie. Met elkaar is dat goed geweest voor een bedrag van 430
euro. Dit zal ten goede komen aan het opknappen van het plein. Bedankt
voor de inzet en voor uw gave!
-Oudercommissie en leidsters ’t Anlopien14

Ons Genoegen
Seizoen weer gestart voor Ons genoegen
We zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen met ons koor. In juni jl.
hebben we het vorige seizoen afgesloten met een tweetal optredens op
locatie in het dorp. Wij vonden dat zeer geslaagd en gezien de publieke
belangstelling denk ik dat ook een aantal inwoners van ons dorp dit een
leuk initiatief vonden. En nu dus weer aan het werk voor een druk seizoen
waarin we in 2014 het 75-jarig bestaan van onze vereniging gaan beleven.
Een mijlpaal waaraan we de nodige aandacht zullen geven. Ons Genoegen
werd dus opgericht in het jaar 1939. Eigenlijk best opmerkelijk als je weet
wat er daarna allemaal heeft plaatsgevonden in de wereld. Was het niet zo
dat er in die jaren 30 een crisis was en dacht men toen misschien; we
zingen de ellende de wereld uit? Is het dan niet interessant om te
constateren dat we nu, 75 jaar later, ook weer met een crisis te maken
hebben die maar niet wil oplossen? Dus is de oplossing misschien wel te
vinden bij Ons Genoegen. We zingen met elkaar de crisis de wereld uit!
Laten we het in ieder geval proberen en dit seizoen ons beste beentje voor
zetten. Er staan zeker een paar belangrijke dingen op de agenda in het
jubileumjaar. De dinsdagavond is de vaste oefenavond, teneinde straks invulling te geven aan de concerten die we zullen houden in het kader van
ons jubileum. We zijn in de afgelopen jaren gegroeid naar 45 leden en ons
repertoire is zeer uitgebreid. Het probleem van bijna elk gemengd zangkoor
is dat er altijd mannen te kort zijn. Een koor als het onze wil graag
vierstemmig zingen en dan is het noodzaak om alle stemgroepen in balans
te krijgen. De vrouwen van het koor zijn de sopranen en de alten. De
mannen zijn verdeeld in tenoren en bassen. Bij een verdeling van 35
vrouwen en 10 mannen in het koor is het wel eens dat de groep mannen
wordt overstemd door de vrouwen. En laten we eerlijk zijn, dat is wel iets
waar mannen niet zo goed tegen kunnen. Vandaar dat er bij ons koor nog
steeds ruimte is voor mannen. Van harte welkom dus. Voor informatie belt
u met onze secretaresse F. Raggers 0561-688654
-Met Genoegen------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In Et Hoolt
De Hooltuun heeft 's zomers vaste gasten. In het hokje achter het
Tuunhuus huizen sinds jaar en dag zwaluwenpaartjes. Het aantal bewoners
is per jaar gestegen. Er was eerst sprake van een enkel nest, dit liep per
jaar op tot wel vier nesten vorig jaar. Maar toen viel het helaas ook op bij
de vandalen die af en toe de tennisbaan bezoeken. Op een kwade dag
troffen we de inrichting van het hokje in duigen geslagen aan, inclusief de
nog in gebruik zijnde nesten. Zinloos geweld in het klein van het plaatselijke (?) schorriemorrie. Je verstand staat er bij stil.
Het was dan ook de vraag of er dit jaar nog zwaluwen op zouden komen
dagen. Maar dat is gelukkig het geval geweest. In mei was er weer een
nest bewoond. Je zou kunnen zeggen dat de zwaluwgasten net zo trouw
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zijn als de leden van In Et Hoolt. Inmiddels zijn de gasten weer vertrokken,
na voldoende vlieglessen, een stevige conditietraining en voldoende
foeragering.
Ondertussen is de tennisclub weer volop in bedrijf. De zomerlessen worden
deze maand afgerond. Er zijn heel veel leden die les hebben genomen,
waaronder vooral veel jeugdleden. Het is heel mooi dat de aanwas van
onderen dit jaar zo groot is. Nu is het zaak om te blijven investeren in
elkaar. En dat gebeurt in de vorm van het organiseren van toernooien en
het oefenen met elkaar van de lesstof tussendoor. De lessen van Luuk van
der Duim zijn in een aantrekkelijke vorm gegoten. Dat is belangrijk voor de
lessers, om zelf ook te kunnen investeren en door te kunnen gaan in de
winterperiode.
In september zijn de toernooien gespeeld en maken we ons op voor het
seizoeneinde. De laatste resten van de vernieuwing van de tennisbaan zijn
opgeruimd. De onderhoudsman Gerrit Douma is druk in de weer om het
meubilair dat om de baan heen staat op te knappen. De blaadjes gaan weer
vallen, het wordt herfst. Mooie kleuren in het bos.
De zwaluwen zijn dan al onderweg naar hun winterverblijf op het zuidelijk
halfrond, een reis van duizenden kilometers. En nu maar hopen dat er
volgend jaar weer uitbreiding te zien is. Een nestje erbij, dat zou mooi zijn.
Dan gaat het welzijn van de tennisclub en haar leden hand in hand met het
welzijn van de zwaluwen.
-Frank Booij------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
In
september
starten
we
weer
met
de
Kangoeroe
Klup!
Wat is de Kangoeroe Klup? De Kangoeroe Klup (voorheen kleutergym) is
voor alle kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. In de periode september
tot en met april trainen we in de gymzaal bij De Striepe te Oldeholtpade en
in de maand mei trainen we op het veld bij korfbalvereniging SCO.
Door het jaar heen zijn er verschillende thematrainingen. In december is er
een pietentraining, in februari een verkleedtraining en in april een
paastraining en oranjetraining. Daarnaast worden er ook nog een drietal
evenementen georganiseerd in Wolvega, Drachten en Nijeveen.
Zaterdag 7 september start het nieuwe seizoen van de Kangoeroe Klup.
Iedereen is deze eerste training weer vrij om een kijkje te komen nemen.
Lukt het deze training niet om te komen kijken? Dan bent u later ook altijd
nog welkom. We beginnen om 9.30 uur in De Striepe te Oldeholtpade! Voor
een leuke impressie kunt u ons filmpje op YouTube bekijken. Zoek op
Kangoeroeklup k.v. SCO.
Voor meer informatie bel of mail Cobie Brand: cobiebrand@hotmail.com /
06-53346806
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Biljartclub Olidnija
Wij zijn een kleine locale biljartvereniging met 27 leden waarvan 13 actief.
Tien leden spelen libre in een onderlinge clubcompetitie in café De
Rustende Jager op de donderdagavonden vanaf ± 19.30 uur. Acht leden
spelen ook nog mee in een libre regiocompetitie. De rest is zogenaamd
ondersteunend lid, een soort donateurs. Naast bovengenoemde competities
houden we jaarlijks voor de leden een driebandentoernooi en een 4ballentoernooi. Tevens wordt buiten het competitieseizoen door enkele
mensen verder gespeeld met spellen als: 10 over rood, een mixspel (libre,
bandstoten, driebanden).
In de maand september gaan we weer beginnen met het nieuwe seizoen.
Wij hebben nog plaats en ruimte voor mensen, jong en oud, man en vrouw,
die het leuk lijkt om ook eens te proberen met een keu ballen te spelen op
een groen laken. Bovendien is er de gezelligheid onderling, waarbij tijd is
voor koffie/thee of andere drank(jes). Voor de contributie hoeft men het
niet te laten; die is verrassend laag.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de bestuursleden Johan de Vries
(0561-616624), Catrien Oosten (0561-441217) en Ruud van Beek (0561617748) of in het café bij Erwin van der Hoeven.
------------------------------------------------------------------------------------

Rijvereniging De Scheeneruiters
De Scheeneruiters hebben goed
gepresteerd
op
de
Friese
Kampioenschappen die in het
weekend
van
10
augustus
werden
gehouden.
Sanne
Zwarteveen is met haar pony
Zenit Fries kampioen springen
geworden in de klasse M cat. DE.
Ook het viertal van de Scheeneruiters werd Fries kampioen in de
klasse L dressuur cat. DE. Het
viertal
bestaat
uit
Femke
Haytema, Alyah De Bruijn, Amber
Zwarteveen en Bo Van Dijk. Trainer en begeleider van het viertal is Aukje
Kroondijk uit Oldeholtpade. Het ponyteam van de Scheenruiters dat
meedeed aan de verenigingskampioenschappen is vierde geworden. Het
springteam bestond uit Demi Slager, Chayenne Oosterhof, Femke Haijtema
en Alyah de Bruijn. Zij hebben allen foutloos gesprongen. Het dressuurteam
bestond uit Marit Kromkamp, Bo van Dijk, Amber Zwarteveen en Alyah de
Bruijn. De resultaten van de spring- en dressuurteams, die voor alle
verenigingen uit vier personen bestaan, werden per vereniging bij elkaar
opgeteld. Er namen twaalf verenigingen mee aan dit onderdeel van de
kampioenschappen.
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Overige uitslagen: springen pony’s
klasse B cat DE: 4. Alyah de Bruijn
met Savannah Of Gambler's Choice.
Klasse L cat DE: 3. Amber Zwarteveen
met Frits. 4. Demi Slager met Boraya.
Dressuur klasse L1 cat AB: 2 (reserve
kampioen) Marit Kromkamp met Lady
(181 en 184). Cat DE: 2 (reserve
kampioen) Alyah de Bruijn met
Savannah Of Gambler's Choice (190
en 189). Klasse Z2 dressuur: 4. Martin
Sterk met Kantje's Zingaro. Paarden dressuur klasse M2: 6. Suzanne
Westerman met Celamante. Klasse Z2, na selectie om over te rijden
middels een Kür op muziek: 5. Amarins Kuipers met Variant.
Met vriendelijke groet, -Maartje Reitsma------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V
Dorpsfeest
Iedereen is weer terug van vakantie en aan het werk of naar school. Je zou
haast vergeten dat we nog geen drie maanden geleden in de feesttent
stonden te swingen op onder andere de Vaute Veestnummers van de band
Butterfly. Daarom hier, geheel volgens het thema van deze dorpskrant, in
‘vogelvlucht’ het dorpsfeest van afgelopen juni: we begonnen vrijdag 15
juni met een programma voor de jeugd en eindigden zondag 17 juni met de
Vaute Sundag onder begeleiding van de band Butterfly.
Wij als VVV kijken terug op een geslaagd dorpsfeest en bedanken hierbij
alle vrijwilligers voor hun hulp. Op naar volgend jaar!
Wil je extra nagenieten van het dorpsfeest? Bekijk dan de (honderden!)
foto’s van onze enige echte dorpsfotograaf Andries van Huizen op:
http://picasaweb.google.com/VVVOldeholtpade.
-----------------------------------------------------------------------------------Zomervakantie
groep 1 en 2
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De Striepe
In vogelvlucht neem ik met u de laatste maanden van schooljaar 20122013 door:
* In mei deden de kinderen van groep 3 tot en met 8 mee aan het
schoolkorfbaltoernooi. Groep 7/8 werd reserve kampioen van de gemeente
Weststellingwerf en mocht mee doen aan de Friese Kampioenschappen
schoolkorfbal.
* Eind mei gingen alle groepen op schoolreis; groep 1/2 had plezier in
Sanjesfertier, groep 3 t/m 8 ging op bezoek bij de dieren in Emmen en
groep 7/8 had bij goed weer een geslaagd kamp op Schiermonnikoog.
* In juni werd de avond4daagse gelopen, ook dit jaar was het een mooi
gezicht met alle oranje De Striepe shirtjes door de straten. Het weer was
geweldig en mede daarom een geslaagd evenement.
* Op vrijdagmiddag 14 juni was er voor alle kinderen een gezellige middag
georganiseerd in de feesttent vanwege het dorpsfeest. Groep 7/8 voerde op
27 juni de musical ‘de Trein’ op in een bomvol café Wever. Het geheel zag
er wederom prachtig uit.
* Er is afscheid genomen van juf Zwaantje, Juf Ann, juf Daniëlle en juf
Betty. De kinderen oefenden de hele ochtend met dansers en toonde de
geleerde danskunsten in het gymlokaal.
* Groep 8 organiseerde op vrijdag 5 juli de laatste ochtend; met een
speurtocht en waterspelletjes werd afscheid van het schooljaar genomen.
Eva Zwanenburg, Michel Zwanenburg, Hannah Kuperus, Dione Bijl, Iwan
Bijl, Jordi Waldus, Mick Fortuin, Zoë Fortuin, Inge Buist, Marius de Vries en
Cynthia de Vries zetten allemaal hun schoolcarrière voort op het Linde
College.
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het achterste plein. Daarover
leest u meer in deze Holenpathe. Op onze website www.obsdestriepe.nl
kunt u door middel van het bekijken van de foto`s een impressie van alles
krijgen.
En zo zijn we al weer een paar weken begonnen aan schooljaar 2013-2014.
Met nieuwe gezichten; juf Anja Sinnige uit Appelscha is nu de juf van groep
1/2 en meester Arjen blijft nog een jaartje bij ons om samen met juf
Paulein Rienke groep 5/6 les te geven. Daarnaast werkt juf Josien nu
samen met juf Margreet in groep 3/4 en is juf Anita begonnen aan haar
nieuwe baan als directeur van De Striepe én `t Holtpad. We mochten ook
een paar nieuwe kinderen begroeten; Ties, Wouter en Dolf ter Schure uit
ter Idzard zitten nu in respectievelijk in groep 1, 5 en 6. Daarnaast is
Senna Scheltinga is bij ons in groep 5 gekomen.
Ook dit schooljaar staat er weer van alles op het programma: de
Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en ga zo maar door.
We zullen u ook dit seizoen verslag doen van de activiteiten. Ook krijgt u
elke keer van een andere groep iets meer te zien. Dit keer vertellen de
kinderen van groep 1/2 iets over hun zomervakantie.
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Ook dit schooljaar wens ik ieder een veel leesplezier toe.
Tot de volgende Holenpathe!
Namens het Striepe team, -Anita de Vries-----------------------------------------------------------------------------------Groen schoolplein De Striepe
Afgelopen zomervakantie is er gestart
met de herinrichting van het schoolplein. Onder leiding van Bert-Yntze Tel
zijn de eerste stappen gezet voor een
groen schoolplein.
Meteen in de eerste week van de
vakantie is er gestart met het plein aan
de achterkant van de school. Het
klimrek en de duikelstang zijn verplaatst, er is een heuvel met glijbaan
en tunnel aangelegd en daaromheen
ligt een rotonde. Ook is er een gezellige
zitplek voor de kinderen gecreëerd, welke ook zeer geschikt is om gebruikt
te kunnen worden als voorleesplek. Meteen vanaf de eerste schooldag
maken de kinderen enthousiast gebruik van de nieuwe speelomgeving.
De komende weken zal er een start worden gemaakt met de veranderingen
op het voorste schoolplein, want ook de oudere kinderen kunnen niet
wachten totdat hun ideeën tot uitvoer gebracht worden. Binnenkort hangen
de tekeningen van het
voorste
schoolplein
ook
zichtbaar op de ramen. Het
is de bedoeling dat er een
voetbalveld met kunstgras
wordt aangelegd, waarbij
aan de zijkant bankjes
worden geplaatst. Er komt
een amfitheater en een plek
met speelkeien. Ook wordt
het plein in een groen jasje
gestoken door het plaatsen
van een aantal bomen.
Veel ouders hebben afgelopen zomer letterlijk hun steentje bijgedragen aan
deze geweldige ontwikkeling. Wij hopen dat er ook voor de komende
periode zich weer veel ouders zullen aanbieden om te komen helpen. Vele
handen maken licht werk!
Mocht u ‘thuis’ materialen of beplanting hebben dat geschikt is voor ons
groene schoolplein, neem dan gerust contact op met school.
-Vriendelijke groet, De schoolpleincommissie-
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Hondensport De Linde
Hondensport De Linde stelt zich voor
Oldeholtpade is een vereniging rijker. Hondensport De Linde is een nieuw
opgerichte vereniging. De vereniging bestaat uit een groep gedreven
hondensporters, die eerlijkheid, sportiviteit en respect naar anderen hoog
in het vaandel heeft staan. Wij zijn er erg gelukkig mee dat wij onderdak
hebben gevonden bij kv SCO te Oldeholtpade. Tegenwoordig is het niet
makkelijk om als hondensportvereniging een goede locatie, waar men
welkom
is, te vinden. Maar vanaf het eerste moment verliepen de
contacten met kv SCO zeer plezierig. Wij kregen alle medewerking en het
was al snel duidelijk dat kv SCO een actieve vereniging graag onderdak
biedt.
Wij hebben als vereniging twee doelstellingen. Ten eerste willen we
uiteraard onze hondensport beoefenen. Ten tweede willen wij ons er sterk
voor maken dat honden op een prettige manier meedraaien in de
samenleving en daarmee breed geaccepteerd blijven als huisdier.
Als hondensporters streven wij ernaar het beste uit geleiders en honden te
halen. Een goede inzet vinden we belangrijk, onafhankelijk van het niveau
dat een combinatie van geleider en hond uiteindelijk weet te behalen.
De sport die wij beoefenen is de IPO-sport (IPO staat voor Internationale
Prüfungs Ordnung), wat inhoudt dat wij honden op drie gebieden africhten:
speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk. Op examens en wedstrijden worden de honden op alle drie gebieden voorgebracht; het vormt
dus in feite één geheel. Speuren gebeurt op weilanden. Het is de bedoeling
dat een hond een twintig minuten tot drie uur geleden door een
spoorlegger uitgelopen spoor zo nauwkeurig mogelijk volgt, waarbij de
geleider op tien meter afstand van zijn hond loopt. Neergelegde
voorwerpen dienen door de hond aangegeven worden. Het onderdeel
gehoorzaamheid, ook wel appèl genoemd, wordt beoefend op het terrein.
Iedereen kan zich wel wat voorstellen bij een gehoorzame hond, maar bij
appèl draait het bovendien om uiterste precisie en snelheid bij het
uitvoeren van de oefeningen. Ook wordt er steeds meer de nadruk op
gelegd dat de hond met plezier de oefeningen uitvoert. Het is een lust voor
het oog om een goed onder appèl staande hond te zien werken. Het
onderdeel verdedigingswerk houdt in dat de we de hond aanleren een zog.
boef (de pakwerker) te zoeken, beletten te vluchten en te verdedigen tegen
aanvallen van de boef. We leren de hond dus niet om aan te vallen! Dit
onderdeel stelt zeer hoge eisen aan de gehoorzaamheid van de hond. Een
goed werkende hond in dit onderdeel is spectaculair om te zien.
Onze tweede doelstelling willen we bereiken door het aanbieden van
gehoorzaamheidscursussen voor alle type honden van alle leeftijden.
Uiteraard is het makkelijker om een pup het gewenste gedrag aan te leren
dan het ongewenste gedrag van een volwassen hond af te leren. Beide is
echter zeer goed mogelijk. Ons uitgangspunt is dat een gehoorzame hond
een prettige huisgenoot is, maar bovendien prettig is voor zijn omgeving, in
de ruimste zin van het woord. Een gehoorzame hond wordt algemeen
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gewaardeerd, ook door mensen die niet perse gecharmeerd zijn van
honden. Tijdens onze cursussen geven wij mensen veel informatie en leren
we baas en hond gehoorzaamheidsoefeningen aan. Volgen, zit, af, hier
komen zijn basale oefeningen, maar er ligt ook nadruk op omgang met
andere mensen en honden en omgaan met onverwachte situaties. U zult
merken dat bij een juiste baas-hond verhouding de oplossingen vaak
dichter bij huis liggen dan we denken. Bovendien hebben baasjes en
honden er vaak veel plezier in om intensief met elkaar bezig te zijn, wat de
band tussen baas en hond enorm versterkt.
Kortom: wij hebben er zin in! Wij zien de samenwerking met kv SCO vol
vertrouwen tegemoet en we willen Oldeholtpade laten zien dat ze
daadwerkelijk een vereniging rijker is.
Met sportieve groet,
-de leden van Hondensport De Linde (www.hondensportdelinde.nl)------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Zo, krek as alle aandere clubs en verenigings bin ok wi’j, (the Flying Stars)
weer begonnen mit een ni’j seizoen. Een drok seizoen, want d’r staon buten
oonze eigen optredens al flink wat optredens in oonze agenda. Netuurlik
hatstikke mooi, mar et moet d’r ok allemaole ok nog in. Daor bin we dus
now flink mit an et rippeteren in de schoele, twie keer in de weke. En zo as
et d’r now uut ziet, wodt et weer een leuk pergramme. D’r wodt al lekker
lachen en goed zongen. Mariska slaot even een jaor over en now hewwe
Aagje Roeles- Hoekstra d’r bi’j te zingen. We bin nog mar net bezig, dus
vule ni’js hewwe nog niet. We hopen wel op een mooie winter, mit vule
optredens. Holen jim de Stellingwerf in de gaten veur de daotums en de
kaortverkoop?
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

Zondagsschool Olde- en Nijeholtpade
Na een prachtige zomervakantie met heel veel mooi weer waarin
we, en hopelijk geldt dat voor iedereen, volop van Gods goedheid
konden genieten, gaan we nu weer met frisse zin van start met de
zondagsschool en kindernevendienst. De eerste keer was 25 augustus. We
zijn begonnen met een kindernevendienst. De eerste keer zondagsschool
was een week later, 1 sept. op onze vertrouwde plekje onder de toren in de
kerk van Oldeholtpade.
Het afgelopen seizoen was erg geslaagd met wel 5 nieuwe kinderen uit
Oldeholtpade erbij, hartstikke leuk! Denkt u nu, misschien is dit ook wat
voor mijn kind of kinderen, bel of mail mij dan gerust! Ik geef u graag meer
informatie over wat wij allemaal met elkaar doen en waar we naar
luisteren.
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We hopen iedereen weer te zien tijdens deze gezellige uurtjes. En bedenk,
iedereen is welkom! Groeten van de leiding.
Marian van Spengen
jaapenmarian15@hotmail.com of tel: 0561-688945
------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdclub Connect
EO-jongerendag 1 juni 2013
Hooii,
Wij (Hannah Kuperus, Cynthia de Vries en Eva Zwanenburg) zijn naar de
39e editie van de EO-jongerendag geweest. Het thema van dit jaar was:
“Can you hear me?”. Het was echt super leuk!
Er waren 4 bands: LZ7,
The City Harmonic,
Trinity en Skillet. Er was
ook een spreker die
heet: Rikko Voorberg.
Ook werd het nieuwe
tijdschrift ‘Beam’
onthuld. Ook werden er
drie getuigenissen
verteld. Ook buiten kon
je van alles doen zoals
op een grote airbag
springen en volleyballen
op trampolines en
springkussens. Je kon ook met het nieuwe tijdschrift “ik ben Belle” op de
foto. Ook kon je graffiti spuiten op een caravan. Je kreeg ook veel dingen
gratis zoals armbanden en ballonnen. Het leukste was Trinity. Waarom?
Omdat je helemaal uit je dak ging. En je deed ook de Amerikaanse
klompendans. En nog veel meer.
Wij weten zeker dat we nog een keer gaan.
-Xxx Hannah, Cynthia & Eva-----------------------------------------------------------------------------------CONTACT:
E-mail:
connect-jw@hotmail.com
Hyves:
connect-jw.hyves.nl
Facebook:
connect-jw Jeugdwerk
Telefoonnummers:
Pieter Bosman
Marian van Spengen
Louwina Oosting
Klasien Smitstra

0619472439
0561 688945
0561 431475
0615688714
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Programma 2013 – 2014 (jeugdclub Connect)
14 september

Kenningsmaking
Elk jaar schuiven er nieuwe jongeren aan bij Connect.
Daarom staat deze eerste avond in het teken van
kennismaken. Dit doormiddel van allerlei activiteiten in en
rondom het honk en misschien, als het mooi weer is ,bij de
Spokeplas in Noordwolde.
26 oktober en Ons blokje
09 november
Twee avonden waarbij verschillende actuele onderwerpen
aan bod komen waarover wordt gesproken, gediscussieerd
en films worden bekeken.
29 november
3FM - serious request
Op deze avond bereiden we een actie voor om geld in te
zamelen voor het goede doel. Het ingezamelde geld
brengen we zelf naar het Glazen Huis dat dit jaar in
Leeuwarden staat!
07 februari
Sirkelslag
Sirkelslag is een spel dat in heel Nederland tegelijkertijd
plaatsvindt. Dit spel voeren we met onze groep uit. De
opdrachten die we krijgen moeten we zo snel en goed
mogelijk uitvoeren want: hoe meer punten we verdienen en
sneller we klaar zijn, des te meer kans we maken op de
Sirkelslagtroffee.
20 februari en Ons blokje
07 maart
Twee avonden waarbij verschillende actuele onderwerpen
aan bod komen waarover wordt gesproken, gediscussieerd
en films worden bekeken.
18 en 19 april Paaswake
In deze nacht zullen we van alles doen om met de hele
groep wakker te blijven.
31 mei
Afsluiting
Meer informatie hierover komt tegen de tijd op je mail, op
Hyves en Facebook te staan.
-----------------------------------------------------------------------------------zomervakantie
groep 1 en 2
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Column
Vogelvlucht
De oude man zit op een bankje voor zijn huis over zijn landerijen te staren.
Natuurlijk heb ik respect voor hem en probeer ik mijn komst niet teveel te
benadrukken. “Goedenavond” zeg ik. De oude man kijkt op en geeft geen
reactie. Ik zie dat hij in gedachten is en ik laat het zo. Rustig ga ik naast
hem zitten en kijk met hem over zijn landerijen. Links van hem op
ongeveer 5 meter staat een oude eik. Zo te zien is de eik meer dan 100
jaar. Als ik de oude man aankijk, ben ik benieuwd of hij weet hoe oud de
eikenboom is. “Hendrik, hou oud is de eikenboom? “ Verward kijkt hij mij
aan. “Die boom daar is geplant toen mijn vader 30 jaar werd”. Hoe oud ben
jij Hendrik vraag ik hem? Ik ben ouder dan 90 jaar.
Mijn inschatting van de eikenboom klopt dus wel. Na een korte pauze
probeer ik in gesprek te komen met de oude man. Het blijkt dat hij alleen
woont op de oude stek en een blik naar binnen duidt erop alsof de tijd
heeft stilgestaan. Ik bedenk me dat het een voorrecht is als je oud bent en
nog steeds op jezelf kan wonen. Uiteraard heb ik mijn twijfels over de
kwaliteit van zijn leven, maar zo te zien is er met hem niets aan de hand,
alleen dat hij er oud ziet en ook een beetje niet meer van deze tijd is. Ik
begrijp dat en ik probeer meer te weten te komen van de oude man. “Kunt
u iets vertellen over uw leven”probeer ik. En ja hoor de oude man steekt
van wal.
Hij is geboren op de boerderij waar hij nu woont en hij wilde zijn vader
opvolgen op de boerderij. Hij had twee broers en 1 zuster en hij was de
uitverkorene om de boerderij over te nemen. Hij kreeg verkering op zijn
23ste jaar en alles liep volgens plan, totdat hij in 1945 werd opgeroepen
voor de koloniale oorlog in Nederlands-Indië. Per boot vertrok hij naar een
gebied waar hij eigenlijk geen enkele voorstelling van had. Al gauw bleek
hem dat het daar menens was en dat hij met zijn mede soldaten zwaar aan
de bak moest. Hij vertelde van hachelijke tijden en dat vele mede soldaten
het leven lieten. Hij kreeg tranen in de ogen en hij zag als het ware wat er
allemaal gebeurd was. Jonge mensen die het leven lieten en niet meer hun
geliefden zagen, terwijl die in Nederland op hen zaten te wachten. Wat heb
ik toch geluk gehad zei hij. Ik rookte pijp en warempel werd mijn pijp daar
uit mijn mond geschoten. Ik ben nooit bang geweest zei hij en als ik er nu
aan denk dan krijg ik de rillingen over mijn rug. Hij herinnerde nog zijn
klimpartij in een oude boom. Hij was op vlucht en verstopte zich in een
boom. Het bleek achteraf zijn redding. De vier jaar dat hij daar als soldaat
heeft gediend gingen als een film aan hem voorbij. Hij meldde dat hij bij
terugkomst zijn vriendin in de armen had gesloten en dat hij daarna
spoedig is getrouwd. Dat hij vader werd van twee kinderen en dat hij
grootvader is geworden. En dat zijn vrouw door een noodlottig ongeval om
het leven was gekomen en dat hij eigenlijk wel een mooi leven had gehad.
Maar ja, ik ben nu toch wel eenzaam zei hij. Ik moet er niet aan denken om
naar Wolvega te vertrekken om in een tehuis mijn laatste jaren te moeten
doorbrengen, vertelde hij mij
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Hij kijkt voor zich uit over zijn landerijen. Een traan biggelt over zijn
wangen. Ik houd mijn mond en heb met hem te doen. In vogelvlucht
vertelde hij zijn verhaal en ik geef hem een hand en bedank hem daarvoor.
Nog 1 keer kijkt hij mij aan en ik merk dat hij blij is dat hij zijn verhaal
heeft kunnen doen. Ik sta op en groet hem.
-Stellinga------------------------------------------------------------------------------------

Kinderpagina
De zomervakantie van groep 1 en 2
Ik ging thuis spelen op de trampoline en we gingen naar een hotel, lekker
eten en slapen.
Ties
Op vakantie naar Canada met papa en mama en mijn broer. We gingen
naar de dierentuin en we gingen daar ook in een huis slapen.
Liana
Ik ging zwemmen in een buitenzwembad, samen met heitie en memmie en
Tieme.
Foske
Samen met Jasmyn op de trampoline en met de barbies spelen.
Loïs
Ik was toen naar een heel groot zwembad geweest, daar ging ik zwemmen
en met papa broodjes halen.
Thyme
Als het warm was ging ik thuis in het zwembad, hij is nu in de garage want
hij mag niet stuk.
Ruben
Ik ging met papa van de wildwaterbaan en in het golfslagbad met mama en
papa.
Rowena
------------------------------------------------------------------------------------
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Even voorstellen
Afgelopen mei zijn mijn dochter, Katja en ik, Jolanda Brauer, verhuisd naar
Scheenebospad 5 in Oldeholtpade. Voor mij was dit terug naar mijn oude
adres. Van 1993 tot 1996 heb ik ook op dit adres gewoond (appartement)
toen bij de familie Kussendrager. Ik werk als ambtenaar bij de gemeente
Weststellingwerf (al heen lang). Mijn dochter en ik zijn paardenliefhebbers.
In 1993 heb ik op dit adres een mini-Shetlander (Gloria) aangeschaft. Deze
pony heb ik nog steeds en zij is ook weer terug op ons oude plekje. Mijn
dressuurpaard staat hier ook. Ik vind het Scheenebospad een van de
mooiste plekjes van Weststellingwerf. Geweldig fietspad door de natuur
(langs de weilanden en door het bos). En bijna dagelijks zien we de reeën
door de weilanden lopen. Geweldig!
-----------------------------------------------------------------------------------Zomervakantie groep 1 en 2 groep 1 en 2 De Striepe
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Het prikbord
De dierenbescherming
zoekt collectanten van
29 september t/m
zaterdag 5 oktober 2013.
Opgeven en meer
informatie:
www.dierenbescherming.nl
/collecte

Gezocht:

Nette kinderkleding voor 2e hands
kinderkledingmarkt bij kinderopvang
't Hummelhûs op 5 oktober. Helft van
opbrengst gaat naar Serieus Request.
De kleding kan ingeleverd worden bij
de kinderopvang (Hoofdweg 221) of
worden opgehaald (Theresia Tel 06-14201453)

Verloren: op donderdagmiddag
15-08 tussen 14.00 en 14.30 uur
Westerhofstraat-Hoofdweg,
een nieuwe blauwe sjorband+ratel.
Graag terug te bezorgen bij
J. Post Hofsteestraat 33. 688359

Interesse voor Weststellingwerver
spreukenkalender 2010?
Afhalen bij
J. Post Hofsteestraat 33 688359

gratis af te halen:
(kader van thema "Vogelvlucht"),
jonge dubbelgezoomde Barnevelder
haan. geb. 16-07-2013
Anita Exterkate tel;688571
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Column
De Ooievaar
Als ik vanaf Oldeholtwolde, mijn woonplaats, richting Heerenveen ga, kom
ik altijd onder het viaduct onder de N32 door. Dat viaduct heeft de naam:
‘De ooievaar’. Die naamgeving van viaducten is vaak verbonden met oude
lokale namen. Zo ook hier; de naam verwijst naar de herberg ‘De ooievaar’
die aan de oude postweg stond. Er was dus een herberg, maar ook een
kerkje met een klokkenstoel. Dat laatste was erg bescheiden; hij kwam niet
hoger dan het dak van het kerkje. Tegenwoordig is daar niets meer van te
zien, behalve dan een plaquette. Die is net achter loonbedrijf Huismans te
zien, bij de afslag van de weerdijk op wat nu de ventweg van Wolvega naar
Heerenveen is.
Over de naamgeving van die herberg doen meerdere verhalen de ronde. Zo
zou er eens een kind te vondeling gelegd zijn in de voerbak waar de
postpaarden hun hooi uit aten als ze stonden te wachten alvorens een
verder traject af te leggen. Kindertjes worden gebracht door de ooievaar,
nietwaar? Zo zou de vondst van dit kind, of deze kinderen( het zou ook een
tweeling geweest kunnen zijn) de naam aan de herberg hebben geschonken. Dit is niet waar; al eerder heette deze herberg ‘De ooievaar’.
Toch een mooi verhaal.
Daar moest ik aan denken toen ik op een zomeravond, vlak voor het
invallen van de duisternis, op de laatste lantaarnpaal voor het viaduct, twee
ooievaars zag staan. Dat is bijzonder genoeg; als ik tegenwoordig een grote
vogel zie is het meestal een reiger. Nu dus een ooievaar en nog wel twee
tegelijk! Zou het waar zijn dat de ooievaarspopulatie weer toeneemt in
Nederland? Hopelijk wél.
Toevalligerwijs kwam ik net van
een gesprek met jonge ouders en
had ik een nieuwgeboren kind
mogen bewonderen. Die ouders
geloven allang niet meer dat
baby’s door de ooievaar gebracht
worden. Het gaat anders, weten
we tegenwoordig. Toch blijft er
de verbazing, de verwondering
en de dankbaarheid dat je een
kind mag krijgen en sommige
mensen noemen dat dan ook een
Godsgeschenk. Als je wilt, kun je dat ook in de naam van je kind uit laten
komen; een jongetje heet dan Theodoor en een meisje Theodora. Theos
betekent God, Doron betekent geschenk; Geschenk van God. Het zijn de
kleine dingen die het doen, zeggen we wel eens. Ik was blij met het leven
doordat ik die Ooievaars zag, om het jonge leven dat ik had mogen
aanschouwen en om de mooie zomeravond.
Een groet van -Ds.den Hollander- dsdenhollander@hotmail.com
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Agenda
16-09-2013
06-10-2013
12-10-2013
21-10-2013
18-11-2013

Oud papieractie De Striepe
Oefenmarathon
Menvereniging
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe
Oud papieractie De Striepe

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Aanvang 11.00 uur
de Heidehoogte
Thema: Herfst
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen

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

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

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

Iris Abma
Agneta Raggers
Margreet ter Schure
Annemiek de Vries
Anneke de Vries
Andries van Huizen
Sylvannah Visser
Ton Kranenburg
Hoofdweg 128
37. 19. 87. 954

Gerlinda Delfsma
Truus Westenbroek
Gerard Jippes
Alie Nijholt
Metsje de Vries
Karin Delfsma
e-mailadres: holenpathe@gmail.com

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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