Voorwoord
Zo, de feestdagen zitten er weer op. Heeft u er een beetje van genoten?
Misschien bent u lekker thuis gebleven en heeft u alles rustig uitgezeten, of
juist alles buitenshuis gevierd? Het kan allemaal. Zoals verderop in de krant
te lezen is, trok u er massaal op uit om deel te nemen aan de
Ooldejaorskuier, ook dit jaar was het weer een groot succes!
In het nieuwe jaar beginnen we allemaal de balans op te maken en kijken
we vooruit. Het duurt nog even voordat het korte broeken weer is, maar
laten we toch maar vast de sportschool induiken om de overtollige
oliebollen en kersthapjes er af te werken. Zuchtend kijken we naar het
lidmaatschap van de ijsbaan, de schaatsen blijven maar in het vet. Want
het enige wat er op dit moment op de baan staat is water.
Ook de scholen zijn weer begonnen, iedereen heeft zijn werk weer
opgepakt en omdat het nog niet echt winter is geweest dit jaar, kijkt
iedereen stiekem uit naar de lente.
Echter, ook ons klimaat maakt de balans op en het kan zomaar zijn dat de
kou en het bijbehorende winterweer toch ineens toeslaan!
Dus voordat u de schaatsen en de sneeuwschuiver definitief naar de zolder
verbant, het is even afwachten wat dit nieuwe jaar nog in petto heeft. In
elk geval hopen wij dat u veel plezier beleefd aan de eerste editie van de
Holenpathe in 2014.
Voor de mensen die in het nieuwe jaar hun
vrijwillige bijdrage nog willen doen. Hierbij het
IBAN- nummer van Dorpskrant Holenpathe: NL55
RABO
0371987954
tnv.
Plaatselijkbelang
Oldeholtpade ovv. Werkgroep dorpskrant
Alvast bedankt!
De redactie wenst u een gelukkig en gebalanceerd jaar toe!
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

8 maart 2014
Thema: “Blij Ei!”
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Tweets
Oldeholtpade: Ons genoegen bestaat 75 jaar!
http://www.oldeholtpade.info/actueel/nieuws/116-zang
Bouke Kleefstra: Prachtige Ooldejaorskuier in de Lendevallei o.l.v. Freddie
de Vries gelopen. Nog een arm veenarbeidersgezin ontmoet bij hun
schamele tent.
Sietze Douma: Vandaag een mooie ATB tocht vanuit Oldeholtpade. Lekker
weer, mooie route, goeie training.
------------------------------------------------------------------------------------

Oplossing Kerstpuzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stellingenweg 11
Hoofdweg 118
Hoofdweg 72
Hoofdweg 189
Hesselingstraat 3
Hoofdweg 146

7. Hesselingstraat 10
8. Hoofdweg 229
9. Vinkegavaartweg 7
10. Hoofdweg 51
11. Wilfred Berrystraat 24
12. Stellingenweg 22

Winnaar Kerstpuzzel
Familie R. Ponne Hoofdweg 229 van harte gefeliciteerd! Jullie prijs (een leuk
en lekker pakketje) wordt binnenkort bezorgd.
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Burgerlijke stand
Geboren
13-01-2014

Danny

19-12-2013

Edith

Zoon van Atte Sjoerd en Marlies Bakker,
Vinkegavaartweg 5
Dochter en zusje van Marloes Kremer, Martin en Rosa
Robben
Hamersweg 2a

Overleden:
22-12-2013 Mevr. H. de Jonge

Scheenebospad 6

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

* De nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden bij Henk en Femmie. Er zijn
weer vele mooie, leuke en minder mooie zaken besproken. Bijna alle
buurtgenoten waren aanwezig. We hebben met elkaar een genoeglijk uurtje
vertoefd. We verklappen niet alles maar toch willen we onze bijdrage
leveren aan de dorpskrant en u leest ongetwijfeld graag ons buurtnieuws.
* Voor de kerstdagen werden Marloes, Martin en Rosa Robben verblijd met
de geboorte van Edith. Edith zal het zich later niet kunnen herinneren, maar
ze heeft wel een heel bijzondere eerste jaarwisseling meegemaakt met veel
mooi siervuurwerk!
* Fré Diever is een man die voor zijn werk veel aan het behoud van ons
milieu denkt en hij draagt hiervoor ook zelf z’n steentje bij. Fré heeft een
nieuwe auto gekocht . Het is een Renault, een elektrische. Deze is qua
uitstoot/uitlaatgassen goed voor het milieu en de verbruikskosten van deze
auto zijn bijna nihil!
Hoe krijg je dat voor elkaar? Deze auto is 5 jaar lang vrij van wegenbelasting. Als je zonnepanelen plaatst op het dak van je ouderlijk huis, kan
deze voldoende stroom leveren voor het opladen van de accu. En bovendien
als je dan regelmatig voor je werk elders in Nederland moet zijn, parkeer je
gewoon je auto in een parkeergarage met een gratis oplaadpunten zijn.
Waar vind je dan zo’n parkeergarages? “Nou dat zoek je gewoon op via een
gratis APP op je mobiele telefoon”, aldus Fré.
* In januari doet Alfred Plat met vriend Peter Brandsma mee aan de
Carbage Run naar Kirchberg in Tirol.
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De start met oude opgepimpte auto’s is in Hardenberg. De route zal veel
onbekende opdrachten bevatten. Je mag alleen meedoen met gebruikte
auto’s van nul en generlei waarde. Tijdens de rit moet je al de
mankementen en evt. onderhoud zelf oplossen. Met deze bijna ‘waardeloze’
auto zo’n grote afstand afleggen, in winterse omstandigheden, zal
ongetwijfeld het nodige improvisatievermogen van de mannen vragen. En
dat is dan ook de ultieme uitdaging om aan zo’n rally mee te doen.
Succes heren!
* Grethe-Marie heeft een hobby die je niet
zomaar van deze tengere vrouw zou verwachten.
Ze doet namelijk aan ‘beeldhouwen’ met
boomstammen! Creatief en een fors postuur,
daar denk je veelal aan bij mensen die deze
hobby uitoefenen. Deze beeldvorming gaat
slechts ten dele op als je Grethe-Marie ziet maar
ze staat zeker haar mannetje bij deze
werkzaamheden.
De flinke boomstam die is blijven staan na het
verwijderen van de grote ‘kerstboom’ van Frans
en Riet gaat naar de achtertuin van nr. 13 en zal
ongetwijfeld veranderen in een fraaie creatie.
Een pinguïn en een uil heeft ze al gemaakt en de volgende creatie zal, naar
verluidt, ook weer iets met een dier te maken hebben. Zal er mogelijk in de
toekomst een dierentuin verschijnen aan de Hamersweg?
* De buurmannen van de Hamersweg hadden hun strategie al bepaald
voordat ze naar de nieuwjaarsborrel vertrokken. Ze zouden Grethe-Marie
wel eens strikken voor een workshop!
Zelf nog een cursus volgen en dan de techniek aan anderen overdragen?
Grethe-Marie probeerde nog allerlei argumenten aan te dragen maar de
mannen regelden met elkaar alvast een datum, een locatie, hout en vele,
vele kettingzagen. We hopen u in één van de volgende edities één of
meerdere creaties te kunnen laten zien.

-----------------------------------------------------------------------------------De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Buurtvereniging De Kampen kan terugzien op een zeer geslaagde
decembermaand.
* Zaterdagmiddag 21-12-2013 werd de jaarlijkse kerstborrel gehouden. De
bewoners werden uitgenodigd om naar de tent op De Scheenekamp te
komen. Deze tent was geregeld door Sander Diever. Tevens had Sander het
bestuur voorzien van geïsoleerde warmhoud containers. Dit was erg handig!
Bedankt Sander!
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In de tent stonden wat lekkernijen klaar voor de volwassenen en de
kinderen. Iedereen liet zich dat lekker smaken.
* Tijdens deze kerstborrel
werd ook het thema voor de
winterbarbecue
bekend
gemaakt. De volwassenen
kregen een klein glaasje
wodka aangeboden. Door
dit gebaar werd duidelijk
dat er voor het thema
Rusland is gekozen. Het
bestuur kiest iedere keer
voor
een
thema
dat
geschikt is voor een winter
barbecue.
De kerstborrel duurde zoals
gebruikelijk weer langer
dan gepland. Iedere keer is
het weer super gezellig en
komen er veel mensen op af. Het bestuur vindt dit fantastisch. De bewoners
laten hiermee zien, dat zij behoefte hebben aan dit soort bijeenkomsten.
Onder het genot van chocolademelk, glühwein, kerstbrood en kerstkransjes
werd de kerstvakantie ingeluid.
* Op vrijdag 3 januari was de jeugd aan de beurt. Om 13.00 uur vertrokken
twee auto’s vol kinderen vanaf de speeltuin richting Heerenveen. De
kinderen hebben zich deze
middag prima vermaakt. In
Thialf waren ze een ‘beetje’ in
de war met de datum.
* Op zondag 6 januari werd de
jaarlijkse terugkerende nieuwjaarsreceptie gehouden bij café v/d Meer. Jaarlijks blijven er steeds meer
mensen eten. Het werd weer heel goed verzorgd door v/d Meer.
* De dart avonden blijven zeer populair bij de heren. Vrijdag 31-01-2014
staat er weer een avond gepland. Sommige mannen zijn zo enthousiast dat
ze met elkaar naar Schotland willen om te darten. Deze wilde spontane
ideeën ontstaan op de oudejaarsavond. We zijn allen benieuwd van ervan
komt.
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Heleen Booij van de G.F. Vosstraat stuurde mij het volgende bericht:
‘Tuinieren is mijn liefhebberij en ik ben met regelmaat in de tuin te vinden.
Door de regelmaat merk ik veranderingen snel op. En jawel, wat schetst
mijn verbazing? Hulp bij het snoeien, verschrikkelijk aardig natuurlijk, zij
het dat de snoei(st)er alleen belangstelling had voor mijn hortensia en met
name de jonge loten. Op internet vond ik informatie dat hortensia gebruikt
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wordt als drugs en dat de gebruiker niet alle soorten hortensia kan
gebruiken, omdat er giftige soorten zijn. Een negatieve ervaring wens ik
mijn hulp in de tuin niet toe en ik vind het een bijzondere
gebeurtenis.’
Ook in Oldeholtpade gebeuren dingen waar je vraagtekens bij
kunt zetten. Misschien is dit meerdere mensen overkomen en
een waarschuwing om extra alert te wezen?
* Zenna Sterkenburg van de Westerhofstraat 2 is op
Tweedekerstdag zijn knuffel verloren. Al fietsend met papa ging
ook zijn giraffe mee en ineens bleek deze niet meer op de fiets
te zitten. Wie heeft hem gevonden? Hij is waarschijnlijk
verloren op het fietspad vanaf de voetbalkantine VVO richting
het Scheenebospad.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

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

Beste dorpsgenoten, hier even wat nieuwtjes uit het bos-en buitengebied.
*In de Kerstvakantie was Nick Maatman uitgenodigd voor een 2-kamp op
het Schaakfestival in Groningen. Hij speelde daar 2 partijen met wit en 2
met zwart tegen Jan Werle
(GM),
oud
Europees
Kampioen.
Nick
werd
hiervoor gevraagd omdat hij
in
2013
Nederlands
Kampioen bij de jeugd was.
Tijdens
dit
internationaal
sterk bezette toernooi vond
er eveneens een 2-kamp
plaats tussen Timman en
Karpov in het kader van het
Nederland-Rusland jaar.
*In ons gebied is ook veel stormschade door omgewaaide bomen. Zo
kunnen al die mensen met een houtkachel wel een tijdje vooruit. Laat de
winter maar komen! Bij familie De Jong hebben ze een hele klus aan het
verwijderen van de grote, oude boom. Deze boom heeft helaas de storm
niet overleefd, van de geitjes kunnen we genieten, zij spelen erg leuk op de
restanten van de boom.
*Ook verdrietig nieuws uit het Scheenebos. Mevrouw De Jonge is plotseling
overleden. We missen haar en haar altijd opgewekte humeur.
*Gerard van der Vegt heeft in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is hij
inmiddels weer thuis en kan hij de draad weer oppakken. Bij de familie Van
der Vegt is het wel een drukte van belang. Ze hebben een nieuwe aanwinst,
een lief, klein teckeltje.
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Hoofdweg - Molenbuurt

Iris Abma en Marijke Buitenga
irriiss@gmail.com

* Bij Ynze en Martha Hoekstra zijn vele mooie en gezonde lammetjes
geboren. Een lust voor het oog. Martha verblijft nog steeds in Lindestede te
Wolvega, haar gezondheid is gelukkig al veel verbeterd.
* Op woensdagavond 22 januari is een groep dorpsgenoten met
buurtvereniging de Molenbuurt naar het theater in Meppel geweest. Een
mooie en gezellige avond bij de voorstelling ‘Liefde half om half’.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Ooldejaorskuier Lendevallei
De Ooldejaorskuier 2013 begon zaterdag 28 december met de traditionele
oproep van Freddie: “So vule meugelik meensken in so weinig meugelik
auto’s”. Vervolgens gingen we met ruim 60 personen richting de
Lendevallei. We bleven in Oldeholtpade, omdat de start plaatsvond in de
zogenaamde Scheltinga-polder. Met het zicht op de thans leegstaande
boerderij van Hans ter Schure (vertrokken naar Frankrijk), ging het richting
de heuvel die is ontstaan door het deels afgraven van de naburige
weilanden. Hierdoor zijn deze weilanden wederom natuurgebieden
geworden en sluiten ze aan bij de bestaande Lendevallei. Het was al direct
duidelijk waarom de tocht op laarzen gelopen moest worden. Zij die deze
aanwijzing genegeerd hadden, lukte het dan ook niet om de voeten droog
te houden. Vervolgens (we waren inmiddels in Wolvega aangekomen)
liepen we door het natuurgebied de Lendevallei. Onderweg kregen we veel
informatie over dit gebied van onze gids Freddie de Vries. We passeerden
onder andere het overbekende sluisje dat vroeger een belangrijke rol
speelde bij het vervoer van de turf, dat toentertijd in dit gebied werd
gewonnen. Ook werd ons gewezen op de oude route die de Lende volgde
ten tijde van het meanderen van dit riviertje. Of de bewering van Freddie dat de kronkelende Lende toen de naam Lenna droeg – volledig op
waarheid berust, werd door menigeen betwijfeld.
Ook niet onvermeld dient te blijven dat Freddie ons onderweg nog
trakteerde op een mooi gedicht over de Lendevallei. Bijna aan het eind van
deze mooie tocht ontmoetten we nog een groot gezin uit de tijd van de
turfgravers in dit gebied, dat hier schijnbaar was achtergebleven. Heel
duidelijk bleek dat er toen grote gezinnen waren, ondanks de grote
armoede. Opvallend was echter wel dat de ene turfgraver een lange jas van
een hoge legerofficier droeg. Waarschijnlijk veroverd in een of andere
veldslag. We waren inmiddels weer in de buurt van de boerderij van Hans
ter Schure (wat zal de Provincie/Fryske Gea nu met de locatie gaan doen?),
zodat de vuile laarzen ingewisseld konden worden voor schone schoenen.
Om vervolgens koers te zetten naar eetcafé Wever. Hier lieten de snert en
de bruine bonensoep zich weer uitstekend smaken.
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Nog even voor alle duidelijkheid: deze Ooldejaorskuier is een gratis
activiteit van de Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken. Om aan deze
tocht deel te nemen hoef je echter geen lid te zijn van deze vereniging;
maar je kan je natuurlijk altijd aanmelden als lid (bij Jan van der Laan).
-Henk Koelma-

Een arm veenarbeidersgezin bij hun schamele tent
(Foto Jan v/d Laan)

-----------------------------------------------------------------------------------Fotoclub
Begin 2013 heb ik een oproep in deze dorpskrant geplaatst om te bekijken
of er belangstelling was voor het opzetten van een fotoclub. Nu we een jaar
bezig zijn, hebben wij een vaste groep van zeven personen. We komen een
keer per maand bij elkaar, met uitzondering van de zomerperiode.
De eerste avonden hebben wij, bij toerbeurt bij
een van de leden thuis gezeten. Dat was enigszins
behelpen. Sinds oktober hebben wij een vaste
locatie namelijk de Bieb in Wolvega. Hier hebben
we alle faciliteiten die we nodig hebben. Na de
eerste keren, waarbij het aftasten was van ‘hoe
pakken wij het aan’, kunnen we nu zeggen dat er
een lijn in komt. De kennis en de kunde vergaren
we gezamenlijk. Het is tenslotte een hobby, maar
je merkt dat je wel kritischer wordt en niet zomaar
foto’s maakt.
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De indeling van de avond is als volgt: eerst eventuele mededelingen en
horen wat er beleefd is op het fotografievlak. Daarna gaan we de gemaakte
foto-opdracht bekijken en beoordelen. Er wordt gesproken over een
onderwerp voor de volgende keer en waar het accent op moet liggen (bv.
instellingmogelijkheden van de camera).
Daarnaast is het de bedoeling om in 2014 een (aantal) spreker(s) of
deskundige uit te nodigen om voorlichting te geven. Ook willen we 1 of 2
keer per jaar op stap om ergens op locatie foto’s te maken.
Wanneer er nog mensen zijn die belangstelling hebben om mee te doen,
dan is er nog ruimte. We zijn een gemêleerde groep personen, die
fotografie als hobby hebben. We willen meer uit onze hobby halen en wat
van elkaar leren.
Wil je meer informatie, dan kan dat via Marten Wieringa (06-113 88 222) of
Ids Hooisma (06-5207 2984). Ook ben je welkom op elke derde
dinsdagavond van de maand om 19.45 uur in De Bieb te Wolvega (ingang
aan
de
zijde
van
de
Poiesz).
Graag
even
aanmelden:

fotocluboldeholtpade@gmail.com
-Ids Hooisma-----------------------------------------------------------------------------------Paasbult
Vanaf februari gaan we weer van start met de paasbult. Het is dan mogelijk
om tegen een kleine bijdrage al uw tuin en snoeiafval te brengen.
Geen stobben, pallets en geverfd hout!
Gedurende de maand februari kunt u het op afspraak brengen. Vanaf maart
is de bult zaterdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Daar buiten kan
het ook op afspraak.
Vlak voor de paasdagen zullen er nog extra dagen zijn dat de bult geopend
is. Informatie hierover volgt in het volgende
boekje.
De kosten: kleine kar €2,- / grote kar €4,Voor een afspraak of verdere informatie kunt u
contact opnemen met Erwin Kuipers tel.nr. 062062 7423 of Otto Kuipers tel.nr. 06-1995
2548

Paasvuur eerste paasdag
op het terrein achter de kerk
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Dorpshistorie
Een dorpsgenoot en een oud uitgestorven beroep.

De kleurenfoto die u ziet is uit 1970. Deze laat zien hoe Otto Kuipers zijn
melkwagen op de foto gezet heeft, bijna aan het eind van de laan bij familie
Auke van Veen. Op de foto staan Otto, zijn zusje Grietje (nu Grietje van
Weperen) en Henk Mendel, de oomzegger van Otto.
In het voorjaar van 1963 heeft Otto het melkrijden overgenomen van Hent
v.d. Laan. Hij was toen pas 15 jaar oud. De route van toen begon op de
Stellingenweg bij Jan Lantinga (nu Sipke Lantinga) en ging via de
Molenlaan. Waar aan het eind van de laan (nu manege ‘De Heidehoogte’)
de bussen van Sake de Vries werden geladen.
Bij dit keerpunt werden bij de volgende boeren en boertjes de bussen
geladen tot en met Arnold de Ruiter naast de dierenkliniek.
Hier werd weer gekeerd en ging hij via de laan (zie kleurenfoto) naar de
Hoofdweg. Daar werden de eerste bussen bij Douwe van Es geladen. Vanaf
daar ging het richting Zuivelfabriek de Takomst in Wolvega (nu woonwijk de
Takomst), waar onderweg nog bij diverse boeren werd geladen. Later
begon de route al in Nijeholtpade bij R. Koen aan de Stellingenweg en nam
dan de voorgaande route mee. Otto heeft dit acht jaar lang gedaan samen
met zijn twee witte Russen Sara en Pukie genaamd.
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Op de zwart wit foto ziet u Otto en zijn twee paarden thuis, in de jaren
zeventig. Otto had een melkwagen waar meer dan tweehonderd bussen op
konden. De laatste twee jaren heeft hij de route met een trekker gereden.
Op zondag 6 mei 1973 is hij gestopt als melkrijder en maandag 7 mei 1973
is hij begonnen als vuilnisman bij de Gemeente Weststellingwerf. Dat is
daarna veertig jaar zijn werkgever geweest.
Otto vertelde ons dat hij gedurende deze melkritten ook diverse malen door
anderen op de foto is gezet. De vraag is: Heeft iemand nog foto’s uit die
tijd, van Otto en zijn paarden? Hij zou het erg op prijs stellen om hier nog
eens wat van te zien. U kunt ook via ons reageren met deze eventuele
foto’s.
-Groeten Andries en Niek-
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Evenement borden
Inmiddels heeft iedereen de evenement borden wel zien staan en menigeen
heeft zich verwonderd over de achterkant. Omdat in Oldeholtpade drie
‘talen’ worden gesproken, wilde Plaatselijk Belang Oldeholtpade aan alle
inwoners tegemoet komen. Vandaar dat naar de noordkant toe ‘Oant Sjen’
op de borden staat, naar de zuidkant staat ‘Tot Kiekes’ en naar de westkant
staat ‘Tot Ziens’.
Mocht u een evenement op een bord willen vermelden, dan kunt u contact
opnemen met Albert Landman tel: 616534 / rponne@home.nl
75-jarig bestaan PB
In 2014 is het 75 jaar geleden dat Plaatselijk Belang Oldeholtpade werd
opgericht. Dit gebeurde bij K. Kraan en de eerste bestuursvergadering was
bij R.S. de Vries thuis. 75 jaar later wordt er nog steeds maandelijks bij
iemand thuis vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur van nu besloten om geen
grote jubileumreceptie te houden. Mede vanwege de crisis vond men dit
niet gepast. Daarom hebben we besloten om ter ere van het 75-jarig
bestaan het dorp iets te schenken.
Na lang beraad wordt het bankje aan de Hoofdweg nabij nummer 173
vervangen door een nieuw exemplaar. En in de opgeknapte driehoek bij de
Pasmalaan komt een bordje met de naam ‘Dominee’s Hoeke’.
In het verleden werd deze plek in de volksmond zo genoemd en ter ere van
het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang leek het ons wel wat om een
stukje historie terug te halen en deze naam in ere te herstellen (met dank
aan Freddie de Vries).
Jaarvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 februari bij
café de Rustende Jager, aanvang 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Andries van Huizen en Freddie de Vries zullen na de pauze wat laten zien en
horen over de historie van Oldeholtpade.
Dorpssite/ Facebook
Tot slot wil ik u nog melden dat we blij zijn met de inbreng van
dorpsbewoners voor de vernieuwde dorpssite www.oldeholtpade.info en het
succes van de facebook pagina van Oldeholtpade.
Voor de laatste keer een stukje van mijn hand.
- Anita Exterkate-
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Anbo
Ouderenkoor Oldeholtpade
De meeste mensen in ons dorp weten wel dat er een ouderenkoor bestaat.
Gezellig, iedere donderdagmiddag zingen in café ‘De Rustende Jager’.
We beginnen steeds om twee uur en eindigen om vier uur. Om drie uur is
de koffiepauze, ook heel gezellig. Onder leiding van ondergetekende worden
behoorlijk wat liederen gezongen. Wat zingen wij? Een zeer gevarieerd
repertoire: Jeugdliederen, volksliederen, streekliederen, vrolijke liederen,
romantische liederen… enzovoort.
We treden ook op, gemiddeld zo’n zes keer per jaar. Zo gaan we in maart
voor de tweede keer naar verzorgingshuis Marijke Hiem in Heerenveen.
Omdat we een koor zijn met leden
bijna 11 jaren van ons bestaan
verandering in brengen. Aandacht
middag luisteren of meedoen met
blijft en dus lid wordt.

van 50+ tot in de negentig, zijn we in de
wel wat ingekrompen. Daar willen we
dus voor de 50-plussers! Kom eens een
ons koor. Bijna 100 procent kans dat u

Zingen is zeer gezond, zowel voor de psyche als lichamelijk. En het geeft
verbondenheid, vriendschap en zeker ook gezelligheid! Ik nodig u van harte
uit, namens de gehele zanggroep en ik zou zeggen: “Tot Donderdag!”
-Wim Hoogers------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Terugkijkend op december was het een gezellige periode op De Striepe.
Sinterklaas kwam op 5 december op bezoek en nadat Piet op het dak
geluisterd had, kwam ook hij de kinderen verwelkomen. Natuurlijk hadden
ze voor alle kinderen een cadeautje meegenomen.
De kerstviering was dit jaar in nieuwe stijl. Alle kinderen hadden iets
meegenomen voor het diner, de één een voorgerecht, de ander een
hoofdgerecht
of
een
nagerecht.
Na
een
gezamenlijke viering hebben we gezellig in de klas
gegeten om vervolgens af te sluiten op het plein.
We hebben daarbij gelijk gebruik gemaakt van het
nieuwe amfitheater en op deze manier konden alle
ouders de kinderen goed zien of horen.
2014 is alweer enkele weken oud en op De Striepe
is de toets periode in volle gang. Alle kinderen krijgen te maken met de Cito
toetsen van het leerlingvolgsysteem, daarnaast staat voor groep 8 de Cito
Eindtoets op het programma op 11, 12 en 13 februari.
Altijd spannend, al weten we in grote lijnen al naar welke vorm van
voortgezet onderwijs de kinderen zullen gaan.
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Maar we zijn niet alleen maar aan het toetsen, we zoeken ook de balans in
de afwisseling met leuke dingen. De kinderen van groep 1/2 en 3/4 krijgen
4 donderdagen muziekles van een muziekdocent van Scala uit Meppel.
Hartstikke leuk om te horen hoe er weer nieuwe liedjes in de school
gezongen worden en de kinderen in de weer zijn met waterfluitjes!
Daarnaast is het ook tijd om naar een voorstelling te gaan. Alle groepen zijn
dit jaar weer aan de beurt, groep 1 en 2 is naar de voorstelling Woeste
Willem geweest, spannend! Groep 3/4 en groep 5/6 zijn in februari aan de
beurt.
Op personeel vlak zijn we verheugd mee te kunnen delen dat juf Paulien op
zaterdag 4 januari bevallen is van een gezonde dochter met de namen
Jonne Henrike. Juf Paulien geniet nu nog van haar zwangerschapsverlof en
neemt daarna ouderschapverlof. Gelukkig komt ze nog wel af en toe op
school om ons te ondersteunen.
Op de hoek van de Pasmalaan/Hoofdweg is de natuur niet helemaal in
balans. Er zijn al enkele groene puntjes zichtbaar van de bloembollen die de
kinderen geplant hebben in oktober. We wachten af hoe dit zich verder gaat
ontwikkelen, mocht de winter nog wel z’n intrede doen.
Tot de volgende Holenpathe
Namens het Striepe team
-Anita de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
Hallo allemaal!
Hierbij weer even een stukje over de
Kangoeroe Klup. Afgelopen 30
november was onze jaarlijkse
Pietentraining en dit was zoals altijd
weer een groot succes. Er kwamen dit
jaar zelfs 2 Pieten! Piet Durkio had
een accordeon meegenomen en kon
daar hele leuke liedjes op spelen en
Piet Domingo kon heel goed sporten.
Alle kinderen vonden het geweldig en
wilden dan ook alleen nog maar aan
de hand van Zwarte Piet het dak
opklimmen. Na afloop kreeg iedereen
een echt Pietendiploma en natuurlijk
een zak met chocolademuntjes.
Jammie! Alle foto's zijn te vinden op
de site van www.kvsco.nl onder het
kopje Kangoeroe Klup.
Zaterdag 18 januari gaan we het
Kangoeroe evenement organiseren.
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Dit zal plaats vinden in de Steense te Wolvega. Er zijn op dit moment al 120
kinderen aangemeld. Door de vele aanmeldingen gaat het evenement in 2
groepen plaats vinden. De 1e groep begint om 9.00 uur en de 2e groep om
10.30 uur. Het thema is dit jaar Kabouterland! We hopen natuurlijk dat alle
kinderen ook in het thema verkleed komen. Het wordt vast een groot feest!
Wilt u komen kijken? U bent van harte welkom!
Verder hebben we de komende 2 maanden weer normale trainingen. In
februari gaan we mogelijk nog naar een evenement in Drachten en in maart
naar Nijeveen. In april staat natuurlijk de Paastraining op het programma
en de laatste training in mei is alweer de afsluitende training met ouders.
In januari mogen we waarschijnlijk weer een paar nieuwe kangoeroes
verwelkomen en de geruchten gaan dat er ook al een paar kinderen staan
te popelen om vanaf maart met ons mee te mogen trainen! Zij worden
namelijk aankomende zomer 3 en mogen de laatste 2 maanden alvast een
kijkje
komen
nemen
voor
het
nieuwe
seizoen.
Groetjes,
-Marit van den Boogert, Caya Dikken, Annemijn Zwolle en Cobie Brand------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Et was de ofgelopen maonden rustig mit the Flying Stars. Gien optredens.
Mar vanof 28 jannewaori gaon we weer los. Et eerste optreden is in
Lindestede, een oefenaovend. Veur oons lekker en veur de bewoners van
de zorginstelling een mooie aovend. D’r staon nog al hiel wat optredens in
et boek, ok al weer veur et kommende seizoen.
1 Feberwaori naor der Izzerd en de 15de feberwaori hebben we oonze eigen
4de uutvoering, in het Vlechtwerk, Noordwoolde. As d’r meensken binnen,
die nog gien gebruuk maekt hebben van de donneteurskaorte, kun ze die
disse aovend gebruken.
Aanders is de intree 10 euro. We hebben nao ofloop ok nog een stokkien
daansmeziek, dus… gezellig.
Veur kaorties kun jim Peter [616377] of Femmie [688580] bellen. Vol is vol.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O.
Ook de korfballers van SCO zoeken naar een juiste balans op tal van
fronten. Deze eerste dorpskrant van 2014 heeft als thema meegekregen ‘In
Balans’. Een term die ook binnen onze vereniging op talrijke terreinen wordt
gebezigd. Zo kun je denken aan het financiële vlak: De inkomsten en
uitgaven moeten met elkaar in balans zijn. Dat wordt voor menige
sportvereniging steeds meer een hele toer in een tijd waar sponsorinkomsten onder druk staan en bondsafdrachten blijven stijgen. Onze
vereniging probeert meer balans te vinden door kritisch naar de uitgaven te
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kijken en extra inkomsten aan te boren. Met de succesvolle MTB toertocht
in januari willen we laten zien dat SCO meer is dan korfbal en tegelijkertijd
extra inkomsten generen. Iets wat we in de komende tijd ook hopen te
doen via onder meer de jeugdsponsoractie van Poiesz, parkeerwachten voor
Traffic Support, het jaarlijks voetbaltoernooi en een oudijzeractie.
‘In Balans zijn’ is ook ons speerpunt in wedstrijden. Als je niet in balans
bent scoor je moeilijker. De doelpunten beslissen nu eenmaal de wedstrijd.
Belangrijk is ook een goede balans in prestatie en spelvreugde. Iets wat
zeker bij onze huidige hoofdmacht en hun technische staf voorop staat en
zich ook vertaalt in resultaten. Bovendien probeert men toe te werken naar
een betere balans in scorend vermogen en meer roulatie. Niet afhankelijk
zijn van enkele topschutters, maar meer scorend vermogen in de breedte.
Dat leidde tot prachtige duels tegen o.a. Groen Geel en DOS ’46. We hopen
na het belangrijke verlies tegen Unitas in Harderwijk, in de resterende
wedstrijden nog meer van dergelijke toetjes voorgeschoteld krijgen.
Meer balans zou er eigenlijk ook moeten zijn in de verhouding jongens en
meisjes binnen onze jeugdafdeling. Erg veel jongens en steeds meer
meisjes kiezen voor voetbal. Dat verstoort de verhouding binnen de korfbal.
Jammer, omdat korfbal in principe vanaf de F-jes gespeeld hoort te worden
door een gelijke mix. Ook het KNKV probeert korfbal voor beginnende jeugd
gemakkelijker en uitdagender te maken. Dit met Kangoeroe Evenementen
en een aantal spelaanpassingen.
Dat er echter toch nog wel de nodige talenten binnen onze vereniging rond
lopen bleek eind 2013 bij de Korfbal Challenge in Rotterdam en het Drie
Provinciën Toernooi in Roden. Met in totaal 10 geselecteerden en één
jeugd-international in de persoon van Marloes Frieswijk, die op 1 februari
het oranje shirt hoopt te dragen tegen de Belgen.
Een balans hoort er ook te zijn in het aantal vrijwilligers binnen een
vereniging en het aantal uit te voeren taken. Momenteel neemt de
vereniging deel aan een landelijk project Meer Vrijwilligers In Korte Tijd.
Hierbij moeten vrijwilligerstaken geïnventariseerd worden en via een
belronde in het laatst van februari gaat de werkgroep proberen meer
mensen binnen te halen voor afgebakende taken, zodat anderen ontlast
worden en de verenigingsorganisatie minder kwetsbaar wordt door meer
evenwicht, meer balans.
In de komende weken staan nog de volgende thuiswedstrijden in de
Steense gepland: Zondag 9 februari 14.30 uur SCO – Wageningen;
zaterdag 1 maart 20.00 uur SCO – KVA.
-Reint Oostravoor meer informatie: www.kvsco.nl
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Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
Onderdeel van Doomijn (Zwolle)
Hoofdweg 169a
8474 CD Oldeholtpade
0561-688400
De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen 2-4 jaar oud, woonachtig in De
Hoeve, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Ter Idzard, en omgeving. Een kind kan
twee dagdelen per week naar de psz, waarbij vaste groepen/tijden worden
gehanteerd.
Maandag en donderdag: 08.30-11.30 uur
Dinsdag en vrijdag: 08.30-11.30 uur
Er is op maandag/donderdag nog ruimte voor nieuwe peuters. U mag altijd
langskomen om een kijkje te nemen.
‘t Anlopien
03-12-2013 kwam het bericht dat de organisatie Speelwerk failliet was,
daar viel peuterspeelzaal ‘t Anlopien ook onder. Gelukkig werd er een
doorstart gemaakt, de organisatie Doomijn uit Zwolle heeft bijna alle
kinderopvang en peuterspeelzalen overgenomen. Dat had tot gevolg dat er
een reorganisatie binnen de opvang plaatsvond. Voor mij betekent dit het
einde van vele jaren peuterzaalwerk. In 1979 heb ik met een paar andere
moeders het voortouw genomen om de speelzaal op te richten, in die tijd
werkte ik in Wolvega op de speelzaal ‘t Blokje. In 1986 ben ik op ‘t Anlopien
begonnen, en heb daar altijd met heel veel plezier gewerkt.
Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat u in
mij hebt gesteld. ‘t Anlopien gaat gewoon op de oude voet verder en ik
wens de leidsters en peuters nog heel veel speelplezier.
- Antoinette Hermers------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In Et Hoolt
TV In Et Hoolt: lustrum in 2014
Het thema van deze Holenpathe is volgens de redactie ‘balans’, volgens het
woordenboek een toestand van evenwicht. Evenwicht is een situatie tussen
tenminste twee punten. Bijvoorbeeld opbrengsten en uitgaven of contributie
en activiteiten. Zo gezien is TV In Et Hoolt in balans. Wij hebben de laagste
contributie (€90), veel activiteiten (deelname leden gemiddeld boven de
25%) en veel participatie bij acties, etc. Kortom: een bloeiende club, die
haar zegeningen telt, want het is met veel verenigingen in onze omgeving
helaas wel anders gesteld.
Ter onderstreping van de stelling dat de tennisclub in balans is, mag het
gegeven gelden dat TV In Et Hoolt in 2014 al weer 25 jaar bestaat (time
flies when you’re having fun). Op 8 maart 1989 werd een vergadering
gehouden, waarin de ‘tennisvereniging in oprichting’ tot stand kwam. Dat is
voor TV In Et Hoolt een belangrijk gegeven en dat gaan we dan ook
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uitbundig vieren. Het bestuur heeft, zoals dat in dit land nu eenmaal hoort,
een commissie ingesteld die in de komende weken een plan maakt voor
deze lustrumviering. Duidelijk is dat wij de leden, maar ook de oud-leden
en daarbij de oprichters van toen, hierbij willen betrekken. En ook is
duidelijk dat de viering in de zomerperiode zal plaatsvinden. In de komende
Holenpathe hopen wij u de inhoud van de plannen uit de doeken te kunnen
doen.
-Frank Booij, secretaris In Et Hoolt------------------------------------------------------------------------------------

Karkeproat
Veilig wonen? Balans en evenwicht.
We zijn weer in een nieuw jaar aangekomen. Sommigen van u hebben er
zin in, anderen hebben wat aarzelingen als ze naar de toekomst kijken. Er
zijn soms onvoorziene situaties die ons danig parten kunnen spelen zodat je
je af kunt vragen: “Hoe veilig wonen wij”. Hoe kwetsbaar is het menselijk
bestaan?
Je zou tien jaar geleden voor gek versleten zijn als je had gezegd dat de
Gasbel in Groningen een keer zou inzakken. Een ramkraak op een pin
automaat in Wolvega? “Dat gebeurt hier niet”. Zelf was ik onaangenaam
verrast door het bericht dat er dioxine in eieren van hobbykippen
aangetroffen was in Harlingen. De nogal vage berichtgeving daaromheen
maakte velen onrustig. Het zou namelijk ook op andere plaatsen
geconstateerd zijn..... en dan ga je toch denken: hoe zit dat hier?
In mijn achtertuin lopen al jaren kippen. Ik verbeeld me dat ik er heel goed
voor zorg door ze een schoon en droog hok te geven. Ook krijgen ze
regelmatig wat groenvoer, soms mogen ze dat zelf uit de tuin bij elkaar
zoeken. Ik meen dat daardoor de eieren lekkerder zijn dan die uit een
legbatterij. Blij ben ik dat ik hier op het platteland, in de vrije natuur mag
leven. Maar als er nu van die vreemde berichten komen, voel ik me toch
wat ongerust. Boos ben ik ook dat al die media dat zomaar overnemen en
inhoudelijk weinig nieuws te melden hebben! Ze komen aan mijn gevoel
van veiligheid. Ik doe, in mijn ogen, niets verkeerd en toch is er onrust en
dreiging.
Misschien hoort dat ook wel bij het leven dat je nooit zeker weet hoe de
toekomst zal zijn. Maar hoe ga je dan toch met goede moed het nieuwe jaar
in? Ik heb een boek waarin heel wat levenswijsheid staat geschreven. Zo
zijn er de overpeinzingen van een oude man, een profeet, een gelovig
mens, die het ook niet allemaal weet. Niet hoe het komen zal en niet hoe
we ons staande houden. “Zonder geluk vaart niemand wel”, is een oude
wijsheid. Laten we elkaar dan maar geluk wensen en gezondheid en
evenwicht
Maar hij zegt nog iets; “U alleen o Heer, doet mij veilig wonen”. Dat is een
geloofsuitspraak; er kan van alles gebeuren, zo is het nu eenmaal. Maar
omdat God de wereld in zijn hand houdt, kan ik met vertrouwen verder. Hij
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belooft erbij te willen zijn; met ons ook de moeilijke tijden door te maken.
Het is dus niet zozeer dat je nooit wat overkomt, maar meer dat je een
bondgenoot hebt waardoor je er niet alleen voor staat. Dat maakt het
verschil! Hoe god die wereld in zijn hand houdt en of wij geloven dat het zo
is, is een verhaal apart. Daar ga ik het nu niet over hebben.
Vertrouwen heb je nodig en goede moed en inzet om er iets van te maken.
Verder is het dan een kwestie van “God zegene de greep”. Zoals de
reddingswerkers zeiden toen ze de enorme ravage zagen en geen tijd meer
hadden om lang te overleggen hoe ze te werk zouden gaan. Aanpakken in
het vertrouwen dat er iets goeds uit je inzet komt.
Ik wens u vertrouwen en goede moed en hoop dat we hier in dit mooie
stukje Nederland, in vrede samen kunnen leven en dat we het soms even
mogen voelen dat het leven een geschenk is. En dat we ‘rijk’ mogen zijn,
omdat we leven onder een open hemel in prachtige natuur. Als ik me dat
realiseer voel ik me gezegend. Dat wens ik u ook toe.
-Ds.den Hollanderdsdenhollander@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------

Ons Genoegen
Ons Genoegen bestaat 75 jaar.
Het was vrijdag 17 januari jl. exact 75 jaar geleden dat het gemengd koor
van Oldeholtpade is opgericht. Dit is door het koor feestelijk gevierd met
een gezellig samenzijn bij café v.d. Meer. Er was een koud en warm buffet
voor alle leden en hun partners. Voorzitter Jan Hofstee gaf na zijn
welkomstwoord een overzicht van de afgelopen 75 jaar. Hij bracht
anekdotes en feiten uit de notulen van diverse jaren naar voren. Zo werd
door hem vastgesteld dat het in de beginjaren blijkbaar niet gemakkelijk
was om eenheid in de vereniging te bewaren. Dit gezien het feit dat er veel
bestuurswisselingen waren en er openlijk in de notulen werd omschreven
dat er veel onderling werd geruzied. Toch overleefde het koor dit en bestaat
het dit jaar al 75 jaar. In de achterliggende jaren is het repertoire vele
malen aangepast aan de tand des tijd. Van klassiek met veel operastukken
naar meer de musicals en weer later de meer populaire muziek wat nu de
hoofdmoot is van het koor. Ongetwijfeld heeft dat veel met de dirigent te
maken die voor het koor staat en zo werd duidelijk dat bv Hoofdmeester de
Leeuw als dirigent voor het koor heeft gestaan. Verder mevr. Hofstee-de
Hoop, mevr. Rotgans, de heer Jelsma, vader van de huidige dirigent Hinke
Jelsma en ook Wilt Post heeft een tijdlang zijn stempel op het koor gedrukt.
Opmerkelijk is wel dat de huidige dirigent Hinke Jelsma al bijna 25 jaar voor
het koor staat en zij is er in die jaren in geslaagd de kwaliteit van het koor
naar een hoog niveau te tillen. Momenteel heeft het koor 45 leden, terwijl
er ook vaak sprake is geweest van een ledental onder de twintig. Het is de
bedoeling om op zondag 13 april een groot jubileumconcert te geven in de
eigen kerk en repetitieruimte. Waarin dan aan de hopelijk in grote getale
aanwezige dorpsgenoten getoond zal worden dat het een genoegen is om te
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zingen bij dit koor. Voor het echter zover is, staan er nog een drietal
optredens in de agenda waaronder het jaarlijkse concours op 5 april in
Joure. Een druk programma voor het jubilerend koor. Temeer omdat men
met veel nieuwe stukken bezig is en dat vergt veel oefening om dit dan in
het jubileumconcert te kunnen presenteren.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

Column
Uit balans??
Januari.... de maand waarin ik altijd weer even mijn draai moet vinden.
Gelijk de tweede januari heb ik genoeg van de kerstboom en alles er
omheen. Hij moet er uit en wel direct. Als hij kaal en naakt door de
tuindeuren naar buiten wordt gewerkt, laat hij een spoor van
dennennaalden achter. Ik sta er even verbaasd naar te kijken, want alle
voorgaande dagen heeft hij geen naald laten vallen. En nu ligt er op zijn
plek een bed van mooie, groene, zachte naalden. Je zou er zo een
kussentje van kunnen maken. De lege plek grijnst naar me als ik met de
stofzuiger de laatste naalden weghaal. Voordat de bakken met kerstballen
en de andere kerstspullen weer naar zolder gaan, doe ik nog een rondje om
te kijken of er niet nog het een en ander is achtergebleven. Oeps toch nog
iets vergeten.... Want, terwijl ik met een beker koffie in de hand het
resultaat bekijk, grijnzen me vanaf de richel boven het raam nog een
Kerstman en een sneeuwpop vriendelijk toe. Goed, die neem ik straks wel
mee! Even later ziet het er in de kamer weer uit alsof het nooit geen Kerst
is geweest. In de hal laat ik de kaarten nog maar even hangen en ook de
lichtjes op de trap haal ik nog niet weg. Dat vind ik nog wel gezellig en knus
staan.
Een paar weekenden later logeert er een kleinkind bij ons. Nadat ze haar
knuffels in haar bed heeft ge installeert gaan we gezellig spelletjes doen. En
dan zomaar opeens uit het niets zegt ze: wat ziet het er hier eigenlijk nog
‘Kersterig’ uit! Och, ik vond die kaarten en lichtjes nog wel gezellig staan,
antwoord ik. Met een "dat bedoel ik eigenlijk niet" gaat ze verder met het
spel. Ik denk er verder niet over na. Maar de maandag erop, als ik de
ramen wil wassen, zie ik het: Daar op de richel boven het raam grijnzen de
sneeuwpop en kerstman me nog steeds jolig toe! Ik haal ze met een
glimlach weg en besluit gelijk ook de kaarten maar op te ruimen. Die
middag haal ik het voorjaar binnen en koop een paar bossen rode tulpen en
een bak witte hyacinten. De waxinelichtjes staan er nog steeds maar och
met dit donkere weer geeft dat toch een beetje gezelligheid. Over een paar
weken haal ik ook die wel weg en dan is alles weer in balans!
-Steggie-
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Kookrubriek
Heerlijke zuurkool ovenschotel met brie, kaas en tomaatjes
De kalender vertelt ons dat het hartje winter is, de weermannetjes hebben
dat echter nog niet door. Wellicht kunnen we ze aanmoedigen met deze
stevige en winterse ovenschotel. Aardappelen en zuurkool, geheel in balans
met het jaargetijde! Stevig, voedzaam, betaalbaar en vooral verrukkelijk!
Menig zuurkool- hater heeft, na het eten van dit gerecht, de zuurkool de
liefde verklaard! Dit recept is ook zeer geschikt voor onze eigenwijze
dorpsgenoten. Het komt niet zo nauw met de hoeveelheden en u kunt naar
harte lust variëren.
Ingrediënten ( 4 personen)
- Flinke portie aardappelen, geschild
- Zakje zuurkool (500g)
- Punt brie, in plakken (200g)
- Geraspte kaas, belegen (200g)
- Gedroogde tomaten, in stukjes (50g)
- Klont boter/margarine
- Scheut melk
- (Snufje zout)
Bereiding (klein uurtje, inclusief bakken):
1) Doe de aardappelen met water in een ruime pan, de zuurkool (met
vocht) er overheen. Kook het geheel tot de aardappelen gaar zijn;
2) Verwarm de oven voor (grill)
3) Giet de pan af;
4) Voeg een scheut melk en klont boter toe;
5) Stamp de zuurkool met aardappelen tot het een smeuïg geheel is,
eventueel extra melk toevoegen. Roer de stukjes tomaat er door
heen, zo nodig nog een beetje zout toevoegen;
6) Verdeel de helft van de stamppot over de bodem van een
ovenschaal;
7) Leg hierover de plakken brie;
8) Verdeel de rest van de stamppot over brie;
9) Strooi de kaas over de stamppot;
10) Zet de zuurkoolschotel in de voorverwarmde oven, tot de kaas een
goudgele korst vormt. (5-10 min)
Variatietips:
- Echte kaaskoppen kunnen de porties kaas en brie verdubbelen
- Houdt u niet van zuur, giet de zuurkool af (zak uitknijpen).
- In de zomer is het gerecht ook heerlijk met verse, zongerijpte tomaten
Eet smakelijk!
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Prikbord
Namens de bewoners van OlmenEs bedankt
voorde kaarsrestanten.
Nu kunnen wij weer een poosje verder
met nieuwe kaarsen maken. Heb je nog restanten?
Deze zijn altijd welkom.
Truus Westenbroek

Inzenden kopij uiterlijk 8 maart 2014
Thema: ‘Blij Ei!’ holenpathe@gmail.com

Jaarvergadering plaatselijk belang
18 februari
bij café de Rustende Jager
aanvang 20.00 uur.

Lege wijnflessen gevraagd
(‘kurkflessen’, zonder kurk)
inleveren bij Ruben Abma,
Hoofdweg 137 Oldeholtpade.
Tel. 688 562. Bedankt!

Voor de mensen die in het nieuwe jaar
hun vrijwillige bijdrage nog willen doen.
Hierbij het IBAN- nummer van
Dorpskrant Holenpathe:
NL55 RABO 0371987954 tnv.
Plaatselijkbelang Oldeholtpade ovv.
Werkgroep dorpskrant
Alvast bedankt!
Uitnodiging Fotoclub:
Elke derde dinsdag van de maand.
Aanvang 19.45 uur in de Bibliotheek te Wolvega
(Ingang aan de achterzijde).
De volgende avond is op 18 februari.
Gaarne eerst even aanmelden bij Ids Hooisma
of Marten Wieringa fotocluboldeholtpade@gmail.com
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Agenda
15-02-2014
17-02-2014
18-02-2014
08-03-2014
17-03-2014
13-04-2014
20-04-2013

Cabaret The Flying Stars
Oud papieractie De Striepe
Jaarvergadering Plaatselijk
Belang
Kopij inleveren ‘Blij Ei’
Oud papieractie De Striepe
Jubileumconcert Ons
Genoegen
Paasvuur

20.00 uur Vlechtwerk Noordwolde
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00 uur Café vd Meer
holenpathe@gmail.com
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Kerk Oldeholtpade
Terrein achter de kerk

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

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

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
NL55 RABO
0371.987.954

Gerlinda Delfsma
Truus Westenbroek
Gerard Jippes
Alie Nijholt
Metsje de Vries
Karin Delfsma
e-mailadres: holenpathe@gmail.com
tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade
ovv. Werkgroep dorpskrant

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