Voorwoord
Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Hier in
Oldeholtpade weten we ons daar wel in te vinden! Dat blijkt alleen al uit de
verschillende buurtverenigingen die we hebben, waar u regelmatig iets over
kunt lezen in de Buurtpraot. Gezellig met elkaar barbecueën, of het nu
zomer of winter is maakt niets uit. Erop uit met de motor of de fiets voor
een mooie tocht, met zonnig weer elkaar opzoeken buiten voor een biertje
of wat anders, het is ons niet vreemd. Uit deze saamhorigheid is zelfs een
heuse Burgerwacht ontstaan. Gelukkig hoeft deze niet vaak ‘ingeschakeld’
te worden, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat we allemaal wat meer
alert zijn over wat er in de buurt gebeurt. En zo wordt een goede buur ook
vaak een goede vriend.
Eén keer in het jaar vieren wij met onze buren en dorpsgenoten een
weekend feest. Dit wordt met veel plezier en toewijding door het VVV en
VVV Jeugd georganiseerd, en de hulp van de vele vrijwilligers niet te
vergeten. Daar mogen wij best trots op zijn! Iedereen doet enthousiast mee
met de activiteiten, of het nou volleybal, zeskamp of een puzzeltocht is.
In het midden van dit krantje vindt u zoals altijd het programma van het
komende dorpsfeest. Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen
zijn, zodat we de maandag erna terug kunnen kijken op een geslaagd
weekend.
Dit is alweer de laatste Holenpathe van het seizoen. De redactie van de
dorpskrant wenst u alvast een fijne zomervakantie toe en wij zien u graag
in het volgend seizoen weer terug!

Kopij voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
30 augustus 2014
Thema: “Nazomeren”
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Tweets
Een selectie van de berichten die worden geplaatst over ons mooie dorp
Oldeholtpade.
Oldeholtpade: Team De Striepe kampioen schoolkorfbal toernooi lees
verder op... http://fb.me/29WcQZJj1
Alice Springs: Tof feestje bij de Rustende Jager in Oldeholtpade gehad!
#crazyhouse pic.twitter.com/kOvZIzpAun
TristanFL: Rondje bos doen met mijn lieve hondje! #Luna #Oldeholtpade
------------------------------------------------------------------------------------

Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Hans Visser en Grietje van der Weij
Appie en Cobi Kramer

Westerhofstraat 18
Franckenastraat 15

Overleden:
06-05-2014 Hans Fredederik Binnema

voorheen Oltholtstraat 8

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

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Buurtvereniging “De Kampen”
De lente is in volle gang en de zomer staat voor de
deur. Hopelijk krijgen we een zomer met mooi weer.
Goed voor de gezondheid! Afgelopen winter zijn veel
mensen ziek geweest. Meerdere mensen hadden last
van luchtweginfecties en sommigen kregen zelfs
longontsteking. Ook onze buurtgenoot Jannie
Vermeulen overkwam dat. Lange tijd heeft ze in het
ziekenhuis gelegen en moest ze herstellen in Lindestede. Ondertussen is ze
al geruime tijd weer thuis en geniet ze weer van haar tuin en kleinkinderen.
Jannie: Nog Van Harte Beterschap!
* Ook beterschapswensen voor Christien Scholz. Zij is geopereerd. We
wensen jou een voorspoedig herstel toe.
* In de Stellingwerf is afgelopen periode geschreven over de bomen aan de
Grote Kamp. Piet Nijp en Antoinette van Dijk hebben overleg gehad met de
gemeente. De uitkomsten van een buurtenquête hebben zij gepresenteerd
aan de wethouder en de verantwoordelijke gemeenteambtenaar. Zeer
gedegen hebben ze beargumenteerd waarom de uitheemse elzen zouden
moeten worden gekapt. Deze els zorgt voor heel veel overlast. Ongeveer
75% van de mensen hebben last van de propjes, slingertjes en stuifmeel.
Het hele jaar door laat de boom wat vallen. Opvallend is dat wanneer
bewoners meer thuis zijn, bijvoorbeeld in de vakantie, ze meer last krijgen
van hun luchtwegen en van slijmvliesirritatie. En dan hebben we het nog
niet eens over de troep die deze bomen veroorzaken.
Jaren geleden waren deze bomen populair en werden ze geplant in nieuwe
woonwijken. Niet omdat ze daar zo goed pasten, maar omdat de bomen
goedkoop waren. Ondertussen zijn andere gemeenten in Nederland
overgegaan tot kappen. Met als hoofdreden dat veel mensen allergisch voor
deze elzen zijn. De tweede reden die genoemd werd is dat de bomen
kunnen bijdragen aan het beschadigen van de riolering. De conclusie van de
gemeente is: Er worden geen gezonde bomen gekapt. En daarbij komt:
Wanneer deze bomen gekapt zouden worden, kunnen er vervolgens ook
mensen komen met een vraag of de berken, kastanjes, etc. ook kunnen
worden gekapt vanwege allergie. Waar blijf je dan? Een ding vergeten ze,
de uitheemse els hoort van oorsprong niet in het landschap thuis. De
andere genoemde bomen wel. De gemeente vindt het kapitaalvernietiging.
* De voorzitter van buurtvereniging De Kampen, Hillebrand
Diever, werd dinsdagmorgen 6 mei met veel lawaai wakker
gemaakt door familie, vrienden en buren. Hij werd verrast
door een echte vioolserenade onder zijn slaapkamerraam.
Hillebrand zag deze dag Abraham! Van harte Gefeliciteerd!
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* Komende weken worden spannend voor een aantal jongeren in de buurt
en in Oldeholtpade. Zij doen mee aan het centraal middelbare
schoolexamen. De examens beginnen op 12 mei. We wensen ze allemaal
veel succes en hopen dat op 12 juni de vlag uit kan!
* Het laatste nieuwtje vanuit de buurt. Geert Kuiper wordt de nieuwe
bondscoach van de ploegenachtervolging en massastart schaatsen.
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg Annemiek de Vries –biek22@hotmail.com
* Met veel hobbyfotografen in de straat is er één in het bijzonder die we
regelmatig in het dorp tegenkomen. En nee mensen, ze is niet
flauwgevallen in het gras. Het is Hanneke die de wereld graag vanaf de
grond vastlegt met haar camera én ons daar vaak veel plezier mee doet op
Facebook.
* Melissa Salverda heeft haar rijbewijs gehaald en mag nu tot haar 18de
verjaardag met haar ouders naast zich in de auto rondtoeren. Gefeliciteerd!
* Op Westerhofstraat nummer 18 hebben nieuwe bewoners hun intrek
genomen. Hans Visser en Grietje v.d. Weij, van harte welkom in onze
buurt!
------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Sinds de vorige Holenpathe is een match gesloten tussen Brenda, Hidde
Romeijn en Wim Kemper. Zij vroegen in de vorige editie om een stukje
weiland voor hun grote vriend Gijs. Gijs is een edele viervoeter en een echt
werkpaard dat hopelijk de komende zomer ook een “goede buur” is aan de
Hamersweg. Gijs moet nog wel veel leren, maar als er mensen zijn die
klusjes hebben te doen voor een werkpaard dan kunnen die dit ongetwijfeld
melden. Weer een match?
* Tinus Diever, eveneens een “goede buur”, heeft eind maart een nieuwe
heup gekregen. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, ben je met een paar
dagen al weer thuis. Tinus, die normaal gesproken altijd druk is met tuin,
schapen, trekker rijden en wat al niet meer, moest de eerste dagen
noodgedwongen in huis verblijven.
Wat een geluk dat hij aan de Hamersweg woont! Want op de eerste zondag
verplicht in huis, was er meer dan voldoende afleiding voor hem en de
andere aanwonenden. Meerdere groepen motorrijders, oude auto’s, diverse
wandelaars en fietsers reden op deze mooie zondag hoogstwaarschijnlijk
een toertocht waar met enige regelmaat de Hamersweg deel van uit maakt.
* Op 12 april was het aan de Hamersweg ook weer een drukte van belang.
Wim Kemper, Fre Diever en Gerard vd Vegt waren de organisatoren van
een geslaagde Woon Info Dag. Dankzij de prima aanwijzingen en hulp van
“goede buur” Tjalling werden de auto’s van de vele bezoekers in het
naastgelegen weiland geparkeerd.
* Vervolgens werd op zaterdag 19 april een evenement georganiseerd
onder leiding van “goede buur” Grethe Marie. Haar hobby is houtcarving en
de mannen vonden dit een prima aanleiding om op een zaterdag te
proberen met de motorzaag eens creatief bezig te zijn.
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Na erg veel lawaai, rotzooi en veel plezier kon rond 16.00 uur ieders creatie
aanschouwd worden. Er werd nog even gezellig nagezeten. Helaas heeft de
zelfbenoemde jury verstek laten gaan, zodat er geen prijswinnaar is
vastgesteld.
* Hebt u het ook gelezen dat er een “BS’er” woont in onze buurt? Na
publicatie in de Stellingwerf eind april gaat deze “goede buur” niet geheel
ongezien meer over straat. Op veel locaties werd/wordt hij aangesproken
over de hem typerende uitspraken in het artikel “Praot mar raek”. We willen
u even een geheugensteuntje geven om deze woordspeling op te lossen;
BN = Bekende Nederlander, BS =Bekende Stellingw…..
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

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

* Familie de Groot heeft een mooie investering gedaan in de vorm van
nieuwe sleufsilo’s voor de kuil. In één dag zat het helemaal vol, de winter
kan bij Cor wel komen.
* Bij Lutina zit het niet mee, op ongelukkige wijze heeft ze de heup
gebroken. Ze rijdt nu in een rolstoel door het Scheenebos. We hopen dat ze
voor de zomer weer kan lopen.
* Bij familie Van den Akker was er reden voor een feestje, zowel Jochem als
Bianca werden 40 jaar.
* Het huis van Bouwhuis is weer als nieuw met een mooi nieuw rieten dak!
* De Vogelwacht is ook weer actief geweest in het Scheenebos. Alle
kinderen van de Vogelwacht zijn weer met Leo en Peter op stap geweest en
hebben alle jonge vogeltjes geteld.
------------------------------------------------------------------------------------

Kerkebuurt

Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl

Het thema van de dorpskrant is deze keer een ‘goede buur’.
* Wat is een goede buur? Dat beantwoordt ieder voor zich. Voor de een is
het een praatje over de heg. Voor de ander een lekker bakje koffie en even
bijkletsen. Weer een ander ziet z’n buren wellicht nooit. Wat het ook is,
laten we wel hopen dat we in nood op elkaar kunnen rekenen.
* Het lijkt erop dat we tijdelijk nieuwe buren krijgen. Namelijk een
ooievaarsstel. Ze maken een nest in een boom bij de fam. Verheij op het
erf. Uit deze boom is kort geleden de top gehaald. De ooievaars zijn nu
druk bezig om hun nest in orde te maken. Ze vliegen af en aan met takjes.
Wat een mooi gezicht. “Zouden ze nog andere families kunnen verblijden?"
Helaas was het maar van korte duur. Ze zijn namelijk verjaagd door een
hond.
* Het huis waar de familie J. Maatman jaren lang heeft gewoond, staat te
koop. Er zijn al vele kijkers geweest. Wie weet zit daar ook een goede buur
tussen.
* Voor het aankomende feestweekend, heb ik vernomen dat er alweer een
aantal mensen in de weer zijn geweest. We zijn benieuwd hoe alle buurten
weer versierd gaan worden.
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Rest mijn vanaf deze kant nog te zeggen: Allemaal een hele fijne zomer
gewenst, waar de reis ook heen mag gaan. Heb je iets moois beleefd of iets
dat u wilt melden in de buurtproat? Jullie weten mijn e-mail adres.
---------------------------------------------------------------------------Een bijzonder transport
Boeren, en ook
hobbyboeren,
die
schapen
houden, laten
in de wintermaanden hun
kudde
graag
een
poosje
logeren
in
'ruige’
weilanden. Dat is
goed voor de
schapen, maar
ook voor het
weiland van de
gastboer.
Mijn kudde (4
schapen)
mocht een poosje naar een weiland van Klaasje Pijlman, daar was nog
volop groen gras. Na enkele weken werd besloten de beesten nog een keer
te verweiden en wel naar een perceel van de familie De Heer op nr. 184. De
familie Bakker bood spontaan aan te helpen bij deze operatie, om te
voorkomen dat de beesten een vreemd erf of weiland zouden opzoeken.
Heel leuk was te zien, dat een blonde herder voorop liep en de beesten hem
rustig volgden. En was er eens een dier dat in de verleiding kwam, dan was
het rammelen van schapenbrokjes in een emmer genoeg het dier weer op
het rechte pad te brengen.
Eind maart werden twee hoogzwangere schapen naar huis gehaald. de
andere twee konden nog even blijven logeren, zo besloot ik. "Die lammeren
voorlopig nog niet", meldde ik thuis. Maar... ik had het mis: Toen ik op
zondagmiddag de twee weer even opzocht, zag ik tot mijn verbazing schaap
nr. 45 druk doende een pasgeboren lam droog te likken. En tegelijk was het
dier bezig nog een tweede lam naar buiten te werken.
Omdat het beest vrij tam is, kon ik de nieuwe aanwinst helpen geboren te
worden. “Maar, hoe nu verder?”, dacht ik en ik zocht ondertussen mijn fiets
op. Die bracht mij bij de familie Bakker, op dat moment de beste plek. Drie
jonge lui waren direct bereid even te helpen: Thijs op de trekker en twee
jonge jongens op een aanhanger die samen met mij twee schapen en twee
lammeren veilig naar de basis op nr. 195 terugbrachten.
Wel een heel merkwaardig transport ging er toen door de kerkebuurt
Jongens bedankt.
-Nico6

Wetenswaardigheden
Volleyballiefhebbers!
Vind je het leuk om eens lekker een balletje te slaan in teamverband? Dan
kun je overwegen om recreatief te gaan volleyballen. Dat kan onder
begeleiding van een trainer bij de Woldvolleyers. Dit is een vereniging voor
dames en heren in de leeftijdscategorie van 30 jaar en ouder. We trainen
op de maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in De Striepe te
Oldeholtpade.
In het nieuwe seizoen 2014/ 2015 is onze eerste trainingsavond op 8
september. Maar je bent nu natuurlijk ook al van harte welkom om
vrijblijvend een keer mee te trainen.
Wil je nog iets meer weten over de Woldvolleyers, dan kun je contact met
mij opnemen. Tel: 06-27097166
-José van den Akker-----------------------------------------------------------------------------------25e Roel Bottema Dagen in Oldeholtpade
Volgens jaarlijkse traditie worden op 23 en 24 augustus de Roel Bottema
Dagen georganiseerd op het evenemententerrein in Oldeholtpade.
Het is een evenement met in hoofdzaak tentoonstelling en demonstraties
van historische landbouwmachines en materialen, die vroeger dienst
hebben gedaan in de landbouw. Men kan o.a. antieke werktuigen, tractors,
stationaire
motoren,
brommers,
antieke
vrachtauto’s,
prachtig
gerestaureerde salonwagens en legervoertuigen aantreffen.
Het programma is nog niet helemaal gereed, maar wel is zeker dat we dit
jaar een poging gaan doen om het Fries record pakjes persen op onze naam
te zetten. Voor het publiek is er op beide dagen een grote markt. Men kan
ook een kijkje nemen bij de dorscombinatie, deze laat zien hoe er vroeger
gedorst werd.
Op zondagmiddag is er onder voorbehoud een demonstratie doggy dance,
deze deelnemers zijn bekend van het tv-programma Hollands Got Talent.
Aan de kinderen is ook dit jaar weer gedacht. Zo kunnen zij dit jaar weer
meedoen met de trapskelter race, een ritje maken met de huifkar en is er
ook nog een springkussen aanwezig.
Al met al een zeer gevarieerd programma waar het hele gezin naar toe kan
gaan. Het evenement begint beide dagen om 10.00 uur en is om 17.00 uur
afgelopen. De entree bedraagt voor volwassenen 6,00 euro en voor
kinderen t/m 12 jaar gratis.
Voor meer info bezoek ons via de website www.roelbottemadagen.nl
-Thea Zandstra-
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29 juni 2014 Wielerronde van Oldeholtpade
Bewoners van OLDEHOLTPADE, Op zondag 29 juni organiseert de
fusievereniging WV Olympia (Heerenveen) - WV Woonexpo Kapenga (
Drachten), na het succes van 2010, wederom een wielerronde in
Oldeholtpade.
Er wordt in diverse leeftijdscategorieën gestreden om medailles. Er staan
ongeveer 350 jongens en meisjes aan de start, in de leeftijd van 7 tot en
met 18 jaar. Ze zijn afkomstig uit geheel Nederland, maar met name uit de
noordelijke provincies.
Start en Finish is op de Hoofdweg, ter
hoogte van de Van Lycklamastraat.
De onderstaande plattegrond is de
grafische weergave van het parcours.
De organisatie vraagt u, als bewoner
van dit gastvrije dorp, om uw
medewerking te verlenen voor een
goede verloop van dit wielerevenement.
Conform
de
door
de
gemeente
Weststellingwerf verstrekte vergunning, is het noodzakelijk dat alle straten
van het parcours op zondag 29 juni as. tussen 9.00 en 17.00 uur
worden afgesloten voor verkeer (met uitzondering van nooddiensten).
Als u op 29 juni as. gebruik wilt maken van uw auto, dan vragen wij u deze
voor 9.00 uur buiten het parcours te plaatsen. Tevens vragen wij u de
parkeerhavens vrij te houden van voertuigen. Dit voor de veiligheid van
de renners en om beschadigingen aan uw eigendommen te voorkomen. Wij
rekenen op uw medewerking.
Doorgaand verkeer in Oldeholtpade is
dus op 29 juni niet mogelijk tussen 9.00
en 17.00 uur.
Ook
graag
aandacht
voor
uw
huisdieren. Deze zoveel mogelijk
binnen of aangelijnd buiten laten.
Wij verwachten er samen met u een
fijne en sportieve dag van te maken.
Met vriendelijk groet, Namens de
Commissie Wielerronde Oldeholtpade
2014,
-Rina Klijnstra-

Route Wielerronde 29 juni 2014
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Buurtzorg Wolvega e.o.
Buurtzorg Wolvega e.o. is afgelopen 1 mei gestart met vier enthousiaste
verpleegkundigen. Buurtzorg is een landelijke organisatie, en levert
persoonlijke zorg thuis. Buurtzorg staat voor gemotiveerde en betrokken
verpleegkundigen en verzorgenden die werken in kleine zelfstandige teams.
Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd langskomen op de Oranje
Nassaulaan 115 te Wolvega. Ook kunt u bellen met 06-10862525 of mailen
naar wolvega@buurtzorgnederland.com
Graag zien we u tegemoet bij Buurtzorg Wolvega e.o.
Janke Fortuin
Janneke Rijpma
Monique Borg
Zoë Kleine
-----------------------------------------------------------------------------------Openluchttheater “Et Darreltien” 2014
Hallo inwoners van Oldeholtpade,
Zoals de meesten van jullie al wel weten hebben
we in Ter Idzard een openluchttheater met de
naam “Et Darreltien” waar we zomers kunstuitingen houden. Ook dit jaar
gaan er weer 3 matineevoorstellingen komen in “Et Darreltien” met een
zeer grote diversiteit aan kunstuitingen. Omdat er ook vanuit Oldeholtpade
best wel belangstelling is voor deze zondagmiddagmatinees wil ik dit, door
het nu ook te plaatsen in jullie dorpskrant, bij jullie alvast wat uitgebreider
onder de aandacht brengen en jullie uitnodigen om deze voorstellingen te
komen bezoeken.
De 1e voorstelling: zondagmiddag 8 juni (1e pinksterdag)
Een voorstelling van verschillende artiesten, Pianospel van Ernst de Wal,
een luchtige monoloog van Miriam Voortman, zang van Cora Homma en een
10

heel bijzonder instrument; de Indische Sitar bespeeld door Jacques
Platenkamp. Dit laatste is een Hindoestaans veelsnarig instrument dat vaak
wordt bespeeld in combinatie met de ‘Tanpura’: een soort luit met een
lange hals. Over beide instrumenten krijgt u deze middag uitleg en
natuurlijk zijn ze te horen.
De 2e voorstelling: zondagmiddag 6 juli
Een middag met zoals gebruikelijk een hoofdrol voor het Stellingwerfs. Deze
middag komt onze toneelvereniging “De Vriendenkring” voor het voetlicht
met de eenakter “De Erfenis”. Én er zal er een typetje worden neergezet
door Nelie Mulder-Winter uit Wolvega à la Tineke Schouten, dus hilariteit
verzekerd.
De 3e voorstelling: zondagmiddag 31 Augustus
Deze voorstelling staat weer geheel in het teken van de jeugdige
“Kunstenaars”. De jongeren die deze middag komen, laten ons zien dat er
naast zang en gitaar ook nog meer is. We krijgen naast zangeressen nu ook
een koperblazersensemble en een houtblazersensemble.
Al deze voorstellingen zijn van 14.00 – 16.00 uur en gaan altijd
door, ook met slecht weer, dan gaan we naar binnen in het
Dorpshuis.
Noteert u ze alvast in uw agenda/kalender en laat het ook aan anderen
weten, hoe meer mensen er komen kijken des te leuker voor de
deelnemers. Want voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze op een
podium staan en wij willen ze graag dat zetje in de rug geven zodat ze dit
vaker kunnen/zullen gaan doen. Graag tot ziens bij de voorstellingen,
-Suze Sanders-----------------------------------------------------------------------------------Openingsfeest Fruithof de Struikrover
In de vorige Holenpathe is er al melding gedaan dat het dorp een
fruitteeltbedrijf rijker is. Nu, in de laatste dorpskrant voor de zomer, wil ik
graag melden dat Fruithof de struikrover al aardig vorm begint te krijgen.
Er zijn ongeveer 4.500 stekken en struiken geplant en het grootste deel
hiervan komt al mooi in blad. De rode- en blauwe bessenstruiken staan
zelfs volop in bloei. Er staan een paar bijenkasten van Jaap Langeveld bij.
Als er geoogst kan worden wil ik de Fruithof graag feestelijk openen. Bij
deze nodig ik jullie dan ook van harte uit voor een openingsfeest op
zaterdag 19 juli. Over het feestprogramma kan ik nog niet veel loslaten.
Maar wel dat u dan lekkere verse bessen kunt komen eten. En dat ik ga
toelichten wat mij met de Fruithof voor ogen staat. Voor
wie daar niet op wil wachten, raad ik aan om eens naar
de website (www.destruikrover.nl) of de Facebook
pagina (www.facebook.com/Fruithofdestruikrover) te
gaan. Of even een praatje te komen maken als ik op
het veld bezig ben. Het is achter de gymzaal van De
Striepe. Binnenkort zetten we een bord met ons logo
bij de toegang, om het bedrijf wat zichtbaarder te
maken. Hopelijk tot de 19e juli!
-Ruben Abma11

Even voorstellen
Hallo allemaal,
In 1967 kochten wij een woning aan de Hoofdweg 78 in Oldeholtpade. In
1969 starten wij daar ons autobedrijf. Later breidde ons gezin zich uit met
twee zonen, Jan en Koen. Wij hebben altijd met veel plezier in Oldeholtpade
gewoond maar het bedrijf aan Hoofdweg 78 werd te klein. In 1986 zijn wij
verhuisd naar Wolvega. Nu, na 28 jaar, zijn we terug in Oldeholtpade en
hopen aan de Franckenastraat oud te mogen worden.
Veel groeten, -Appie & Cobi Kramer------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Beste inwoners van Oldeholtpade,
Wij zijn hier in Oldeholtpade komen wonen sinds 1 maart 2014. Met wij
bedoel ik Hans Visser en mijn vrouw Grietje v.d. Weij. Ons adres is
Westerhofstraat 18 en we hopen daar het sprookje (Hans en Grietje) verder
te kunnen voortzetten. Hiervoor hebben we 29 jaar in IJlst gewoond en dan
is altijd de vraag: “Wat kom je hier zoeken in Oldeholtpade?” We hebben
twee zonen die samen met hun partner elders wonen (Leeuwarden en
Vledder).
Als eerste: het is naar onze opvatting een leuk, compact en gezellig dorp,
waar wij tot nu toe alleen maar vriendelijke mensen hebben ontmoet. Een
andere reden is dat mijn vrouw dichterbij haar zus wilde gaan wonen, de
familie Hoeksma van keurslagerij Hoeksma in Wolvega. Dit was overigens
een wens die beiden hadden.
Voor mij maakte het persoonlijk niets uit waar ik woon, als het huis,
omgeving en mensen maar een goed gevoel opleveren. Ik ben zelf
werkzaam bij de Nationale Politie als Senior Relatiemanager. Namens de
ICT directie ben ik verantwoordelijk voor de borging, levering en continuïteit
van de ICT dienstverlening naar verschillende eenheden van de Nationale
Politie (korpsen). Hiervoor ben ik veel onderweg. We zijn vaak
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan grote evenementen zoals de
onlangs gehouden internationale conferentie NSS (Top van wereldleiders in
Den Haag).
In de gemeente Súdwest-Fryslân ben ik fractievoorzitter geweest voor het
CDA in de gemeenteraad. Een boeiende en leerzame periode waarin vijf
voormalige gemeenten zijn opgegaan in één grote gemeente.
Grietje heeft jarenlang gewerkt voor de toenmalige Postbank, de Rabobank
en ze is geruime tijd als telefoniste / receptioniste werkzaam geweest voor
een ijzerhandel in gereedschappen.
Maatschappelijk zijn we actief geweest in de kerk en in dorpshuizen. Nu kan
dit lijken op een sollicitatie naar maatschappelijke functies. Dat is niet het
geval. We willen ons eerst oriënteren en settelen in deze gemeenschap. Nu
eerst Oldeholtpade leren kennen en haar omgeving. Met vriendelijke groet,
-Hans Visser12

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Campingperikelen
Wist u dat:
……op 1 april het campingseizoen weer van start is gegaan?
……op 1 april ook de eerste gasten zich al weer meldden?
……er, zoals u vast wel hebt ontdekt, al meerdere campers en een caravan
zijn geweest?
……de eerste groep al gebruik heeft gemaakt van het terrein en de blokhut?
……de blokhut nieuwe bedden en matrassen heeft?
……en na een grondige schoonmaakbeurt helemaal klaar is voor het nieuwe
seizoen?
……wij ons verheugen op het nieuwe seizoen?
……Zita de Vries helaas gestopt is als gastvrouw?
……er gelukkig ook alweer anderen klaar staan om evt. bij te springen?
……het erg jammer is dat we klachten binnen hebben gekregen van enkele
omwonenden?
……er (basisschool)jeugd was die een hut wilden bouwen in de bosjes naast
de camping?
……zij dit deden met nieuwe materialen van een van onze camping buren?
……deze materialen bij hem achter het huis vandaan gehaald zijn?
……wij toch vinden dat dit beslist niet kan!!!
……de persoon in kwestie gelukkig geen aangifte heeft gedaan en de
materialen zelf weer terug heeft gehaald?
……het campingterrein en de omliggende tuinen dus geen speelplaats zijn?
……wij hopen dat iedereen daar begrip voor heeft, en dat het niet weer
gebeurt?
……wij u allemaal een goede zomer toewensen?
-Femmie Raggers-----------------------------------------------------------------------------------Van de penningmeester, Plaatselijk Belang
In de maand juni vindt de automatische incasso plaats van de contributie
van Plaatselijk Belang. De contributie middels automatische incasso
bedraagt € 5,= per jaar. Wilt u ervoor zorgen dat u voldoende saldo op uw
rekening heeft staan?
De contributie voor leden die niet via automatische incasso betalen,
bedraagt € 5,50 per jaar. Dit bedrag wordt in de maand juni bij u
opgehaald. Na betaling van de contributie ontvangt u een kwitantie.
Wij verzoeken onze leden zoveel mogelijk via automatische incasso te
betalen. Eventueel onterecht afgeschreven contributie kunt u eenvoudig via
uw bank terug laten storten. Tijdens het ophalen van de contributie wordt u
in de gelegenheid gesteld een machtigingsformulier voor automatische
incasso in te vullen.
-Theun de Vries13

De Striepe
Op De Striepe is de tijd van de sportactiviteiten en de schoolreisjes
aangebroken. Op woensdag 16 april deed een meisjes 7-tal en een jongens
11-tal mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Wolvega. Dit toernooi
werd onder prima weersomstandigheden gehouden, maar leverde De
Striepe ondanks de perfecte inzet geen prijzen op. Ook tijdens de
Koningsspelen was het dit jaar gelukkig prachtig weer. Het ochtenddeel was
georganiseerd in samenwerking met de korfbalverenigingen SCO en VIOS,
voetbalvereniging VVO en tennisvereniging In et Hoolt. Deze verenigingen
boden de kinderen met hulp van vrijwilligers van de club clinics aan en
brachten de kinderen behoorlijk in beweging. We mogen blij zijn dat we op
sportief gebied zulke goede buren hebben die ons geweldig hebben
ondersteund tijdens deze dag; alle verenigingen HARTELIJK DANK!
‘s Middags vond onder grote publieke belangstelling het slagbaltoernooi
plaats voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Als u dit leest is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi ook al weer achter de
rug. De Striepe deed hieraan mee met 10 teams. Als de inzet net zo is als
tijdens het voetbaltoernooi hebben we vast wel een prijs in de wacht
kunnen slepen!
Straks is het tijd voor de Avond4daagse, deze wordt dit jaar gehouden van
10 t/m 13 juni. Hier lopen vast weer veel kinderen in een De Striepe shirt
mee, altijd een prachtig gezicht! We zijn nog op zoek naar
verkeersregelaars die het verkeer tijdens dit evenement in goede banen
willen leiden. Mocht er iemand in Oldeholtpade zijn die het leuk vindt om 1
of 2 avonden te doen, dan houden we ons zeker aanbevolen. U kunt zich
opgeven op school (688500) of via directie@obsdestriepe.nl. Op deze
manier kunt u de school een noaberdienst verlenen…tenminste zo heet dat
in het Gronings, het Friese woord ken ik helaas niet.
En dan de schoolreisjes; de kinderen van groep 3 t/m 6 gaan als eerste en
wel op dinsdag 20 mei naar de Natuurschool in Lauwersoog. Daarna zijn de
kinderen van groep 7/8 aan de beurt. Zij gaan dit jaar met juf Suzanne en
meester Arjen op de fiets naar Appelscha van maandag 26 t/m woensdag
28 mei. De kleuters sluiten de rij, zij gaan op dinsdag 10 juni naar Nienoord
in Leek. We hopen dat het weer tijdens de schoolreisjes net zo mee wil
werken als de afgelopen periode en dat iedereen een geslaagd schoolreisje
zal hebben.
Dan loopt het schooljaar ook al weer zo`n beetje naar het einde en gaan we
natuurlijk nog kijken naar de musical “Brand” die groep 7/8 dit jaar gaat
opvoeren. We zullen afscheid nemen van groep 8 tijdens deze avond. Deze
kinderen vervolgens allemaal hun onderwijsweg op het Lindecollege in
Wolvega. Maar daarover leest u in de volgende Holenpathe vast meer. We
hopen op een mooie zomer en zijn in de nieuwe jaargang van de
Holenpathe weer van de partij.
Met vriendelijke groet namens het Striepe team.
-Anita de Vries14

S.C.O.
Korfballers leven tussen hoop en vrees
Dat een goede buur belangrijk is moge ook duidelijk zijn uit het overleg en
de herhalingslessen met betrekking tot de AED-apparatuur in ons dorp.
Daarnaast gaven leden van vv. O’pade, tv. In ’t Hoolt en kv. SCO op de
ochtend een sportieve invulling aan de eerste Koningsdag van obs De
Striepe en ’t Holtpad.
Op het moment van schrijven verkeert de veldcompetitie in een beslissend
stadium. Waar op dit moment een SCO 1 en 4 nog volop strijden tegen
degradatie, kan de vlag bij A1, B1, B2, B3 en E1 bijna in top. Vervolgens
wacht al weer de eerste aanzet voor het nieuwe seizoen, waarin Aegle
Frieswijk de scepter zal zwaaien als hoofdtrainer. Maar ook daarnaast zullen
nog veel technische zaken ingevuld moeten worden en blijkt het probleem
van een dreigend damestekort bij de senioren lastig op te lossen. Mede,
omdat dit bij veel meer clubs speelt.
Liep SCO de titel Sportploeg van het Jaar in de Stellingwerven mis tijdens
een zeer professioneel opgezet sportgala door de terechte uitverkiezing van
buurtclub kv. De Hoeve, de eigen B1 werd in Roermond wel even op
overtuigende wijze Nederlands Kampioen. Een prestatie die ook op het veld
mogelijk nog geëvenaard zou kunnen worden tijdens het NK op 14 juni in
Goes. Daarnaast werd selectielid Marloes Frieswijk in het paasweekend in
Leeuwarden voor de 3e maal in haar prille korfballoopbaan Wereldkampioen
met Oranje <19.
Een werkgroep is inmiddels bezig plannen te maken voor vervanging van
het bijna 15 jaar oude kunstgras en de nodige aanpassingen nu het KNKV
de veldafmetingen gaat wijzigen. Daarnaast is een andere werkgroep
alweer volop bezig met de organisatie van het traditionele recreatieve
voetbaltoernooi voor niet KNVB-leden. Maar ook daarbij kunnen we veelal
qua materiaal en scheidsrechters een beroep doen op onze buren uit de
voetballerij.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
-Reint Oostra------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In Et Hoolt
De tennisbond KNLTB is een vereniging die graag een vinger in de pap heeft
bij de aangesloten leden. Dat lidmaatschap is min of meer een “must”,
vanwege de ondersteuning die de bond biedt. Die ondersteuning was
overigens in het verleden een stuk minder en de vinger in de pap een stuk
groter. Zo was de KNLTB niet gecharmeerd van het jaarlijkse toernooi dat
TV In et Hoolt in de winterperiode hield met onze buren in Oldemarkt. Het
grootste knelpunt was dat dit toernooi niet onder KNLTB-regels gehouden
werd en exclusief is voor onze twee verenigingen. Uiteindelijk heeft men
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ingezien dat een activiteit die door de leden wordt gedragen beter werkt
dan het organiseren van toernooien waar geen belangstelling voor is.
Ook dit jaar zouden we weer met Oldemarkt in de slag zijn gegaan, ware
het niet dat de buren deze keer hebben afgezegd. Dat betekende een
toernooi minder, maar dat is gelukkig recht getrokken door deze keer
binnen de club een wintercompetitie te houden. Wij hopen dat Oldemarkt
dit najaar weer van de partij is, al was het maar omdat de huidige
tussenstand zwaar in hun voordeel is. Er valt nog wat recht te zetten.
TV In et Hoolt koerst ontspannen op de viering van het lustrum af. De
datum is bepaald: 30 augustus. Een commissie legt de laatste hand aan het
programma en de organisatie daarvan. Zoals het er nu uitziet houden we in
de middag rekening met de jeugdleden, met een activiteit die speciaal op
hen gericht is. Einde middag en de avond door is het feest met muziek, een
hapje, een drankje en waarschijnlijk ook nog een pot tennis voor wie het
niet laten kan. We hopen dat De Hoolttuun vol is met leden en oud-leden,
die dit met ons willen vieren.
-Frank Booij------------------------------------------------------------------------------------

Ons Genoegen
We naderen het seizoeneinde alweer en zijn ons aan het voorbereiden op
de laatste activiteiten. De vorige keer eindigde ik met de mededeling dat we
in april het concours hadden in Joure en ons eigen concert in de kerk. Het
concours bracht niet het gene wat we hadden verwacht. We hebben er
intern al veel woorden aan besteed, maar de door ons behaalde 2e prijs in
de B-klasse was niet helemaal waarvoor we gingen. Maar het belangrijkste
was dat we zelf erg tevreden waren over onze prestatie, dat de deskundige
jury die dat moet beoordelen dit dan anders uitlegt: het zij zo. Gelukkig was
het eigen concert wel wat we er van verwachten. Een volle kerk met publiek
en een heerlijke zangmiddag die zeer werd gewaardeerd. Een fijne
afsluiting van onze jubileumactiviteiten. Maar nu gaan we dus de laatste
activiteiten van dit seizoen uitwerken, alvorens we van de vakanties gaan
genieten. We gaan op zondag 15 juni naar de Prinsentuin in Leeuwarden
waar men jaarlijks een groot korenfestijn organiseert. Een groot aantal
koren treed dan op diverse podiums in de tuin en de binnenzalen van het
restaurant op. Ook zeer te moeite waard om als toeschouwer naar toe te
gaan. Heerlijk door een prachtig aangelegd park midden in de stad
slenteren en uit allerlei hoeken komt koorzang bij u binnen. Ieder koor
treed twee keer op, bij de verschillende locaties.
De laatste repetitieavond is dan daarna op dinsdag 17 juni en als het weer
het toelaat gaan we dan weer op locatie zingen in het dorp. We pakken de
piano onder de arm en zoeken een paar leuke stekjes op in het dorp en
verrassen u als inwoners met een optreden van ons koor. Tenslotte gaan
we dan op zaterdag 21 juni met een tuinfeest voor alle leden en partners
van het koor dit seizoen afsluiten. Een seizoen waar we met tevredenheid
op terug kunnen kijken. We gaan dan ook met vertrouwen ons
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voorbereiden op de start na de vakantie. Onze dirigent is al weer bezig met
het uitzoeken van nieuw repertoire. En neem van ons aan: we durven
daarbij steeds weer nieuwe genres op te pakken.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

Biljartclub Olidnija
Ook voor ons is het seizoen 2013/2014 weer voorbij.
In 2013 hebben we een onderlinge competitie libre gespeeld. Net voor de
jaarwisseling is er nog een 3-bandentoernooi geweest. In 2014 hebben we
een onderlinge competitie bandstoten gedaan. En tot slot het seizoen
afgesloten met een 4-ballentoernooi.
-Ruud van BeekDe uitslagen waren als volgt:
Punten

Punten

Punten

Libre

Bandstoten

Totaal

1.

J.J. de Vries

21

16

37

2.

H. Buist

20

13

33

3.

F. Delfsma

17

12

29

3-banden eindstand

4-ballentournooi

1.

J. de Vries

0,36

1.

H. Buist

2.

R. van Beek

0,30

2.

R. van Beek

3. F. Delfsma
0,23
3.
G. Oosten
------------------------------------------------------------------------------------

Karkeproat
Oorlog; wanneer is dat voorbij?
In deze maand moet ik eraan denken hoe ik als kind mijn vader vergezelde
naar de dodenherdenking op de vierde mei. Mijn vader sloeg die herdenking
nooit over. In de oorlog woonde hij in Indonesië en raakte dus in Japanse
krijgsgevangenschap. Zijn tweelingbroer kon ontsnappen en kwam bij de
marineluchtvaartdienst; hij vloog later een Hurricane jachtvliegtuig in
Noord-Ierland, maar stortte neer en stierf. Opa werd als dwangarbeider
naar een eilandje voor de kust van Japan gebracht en overleed daar aan
uitputting..... Ik snap nu dat mijn vader heel wat te herdenken had bij de
dodenherdenking.
Maar vroeger begreep ik daar niets van; toen ik een jaar of zeven was, won
ik een kleurwedstrijd. Mijn prijs was een bouwpakket van een
bommenwerper, prachtig vond ik dat! Maar toen ik ermee thuiskwam moest
ik die maar gaan ruilen want mijn vader wilde niet dat ik ”met
oorlogsspeelgoed speelde.” Begrijp me goed; ik had een lieve vader, maar
dit vond ik raar. Een kind snapt zoiets niet!
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Over de oorlog sprak hij nooit alsof hij het uit zijn geheugen had gebannen,
maar soms stak het toch de kop op. Je merkte het aan onnozele dingen. Er
werd
nooit
eten
weggegooid.
Kliekjes
werden
bewaard,
een
houdbaarheidsdatum bestond er nog niet. Je moest het niet in je hoofd
halen te zeggen dat je iets niet ‘lustte’. Dan kreeg je een uitbrander. We
leerden dus te zeggen: ”Dank u, ik heb genoeg gegeten”. Als wij ons eten
niet op konden, at hij ons bord leeg.
Nu ik groot geworden ben, begrijp ik dat dat te maken had met de Japanse
gastvrijheid die hij drie jaar had moeten ervaren. Elke dag waterige ‘rijst
soep’, altijd te weinig om het hongergevoel kwijt te raken. Omdat men, in
het begin, geen Japans verstond werd er veel geslagen tot je deed wat de
Jap wilde. Zo kweek je bij een puber van 17 een afkeer tegen geweld. Mijn
vader droeg altijd, zomer en winter, een zwarte alpinopet; die lijkt een
beetje op een militaire baret, alleen het wapenschild ontbreekt. Hij zette die
altijd voorzichtig en bedachtzaam op, want hij wilde niet op een militair
lijken.
Een oorlog werkt lang door in de hoofden van de slachtoffers. Zo zijn er
militairen die op uitzending naar Afganistan zijn geweest die nog steeds
schrikken van harde knallen, soms zelfs dekking zoeken als er een harde
knal klinkt. PTSS Post Traumatic Stress Syndrome heet dat. Gezonde
mensen kunnen daar last van hebben. In Nederland wonen veel mensen die
bang worden als ze de politie zien. Niet dat ze een slecht geweten hebben
maar omdat de politie in het land waar ze vandaan kwamen niet
betrouwbaar is, corrupt, bedreigend. Als je uit de Centraal Afrikaanse
Republiek komt of uit Syrië, Soedan, Bosnië of Tjetsenië dan wil je meestal
niet praten over wat daar gebeurde…
Nu is er hier discussie over een kinderpardon.
Als ik er aan denk hoe de oorlog het leven van mensen zoals mijn vader
heeft beïnvloed, wat zullen die kinderen, en hun ouders, dan niet aan
akelige herinneringen meeslepen. Hun oorlog duurde vaak langer en was
veel gewelddadiger dan wat de gemiddelde Nederlander mee moest maken.
Je kunt mensen wel weghalen uit een oorlogsgebied maar je kunt de oorlog
niet weghalen uit hun hoofd. Het blijft hen achtervolgen en plagen. Je hebt
geen idee wat het met je doet als Nederland, waar je eindelijk wat rust en
veiligheid hebt gevonden, nu met onbegrijpelijke regels komt en je alsnog
wil terugsturen naar het land waar je ouders de oorlog ontvlucht zijn.
Nachtmerries, angstdromen, bedplassen en schichtig om je heen kijken is
dan het gevolg. Wat doen we die mensen aan? Meer dan de helft van de
burgemeesters wil dat we ons niet achter bureaucratische regeltjes
verstoppen om op onze belofte terug te komen; als je bij de gemeente
ingeschreven bent en naar school gaat ben je zogenaamd ‘niet bekend bij
de overheid’. Hoe bewaakt onze overheid de vrede? Voor wie bewaakt die
overheid de vrede; hoor jij daar straks nog bij of was je, zonder het te
weten, ook’ ‘niet bekend bij de overheid?’ Ik ben verdrietig en ik schaam
me ook dat we zo snel vergeten zijn hoe belangrijk vrijheid is. In mijn ogen
verdienen alle oorlogsslachtoffers een veilig ‘Thuis’ .
-Ds.G.P. den Hollander- dsdenhollander@hotmail.com
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Jeugdvogelwacht
Heemkundeproject OBS De Striepe
Op OBS De Striepe hebben we
een
informatiebijeenkomst
gehouden
over
onze
vogelwacht.
Wij
werden
hiervoor benaderd door de
school,
omdat
zij
een
projectweek hielden in het
teken van heemkunde. Zij
vonden dat de Vogelwacht
perfect in dit plaatje paste en
wij vonden dit natuurlijk een
prima idee. Via de Friese
Vogelwachtbond hebben we
een leskist kunnen bemachtigen
met
daarin
allerlei
informatie over vogels. ’s Morgens hebben we twee informatiebijeenkomsten gehouden, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8. Aan
de kinderen werd van alles verteld over vogels m.b.v. een mooie
PowerPointpresentatie. Ook lieten we nog een mooie film zien over
weidevogels en hadden we allerlei materialen mee, zoals schedeltjes, veren,
eieren en zelfs een miniatuur zwaluwenwand. De kinderen waren erg
geboeid en hebben veel geleerd over de vogels. Enkele leerlingen van groep
7/8 wisten zelf ook al heel veel te vertellen en dit was natuurlijk fantastisch
om te horen.
’s Middags zijn we met de kinderen van groep 5/6 op de fiets naar een
natuurgebied gegaan. De kinderen hebben daar eerst een stukje door het
bos gelopen en onderweg allerlei informatie te horen gekregen en daar was
natuurlijk ook al heel veel te zien. Daarna werden ze in 5 groepen verdeeld
en mochten ze allerlei opdrachten doen. Die opdrachten bestonden uit:
kleine waterdiertjes uit een sloot zoeken met een schepnetje, een kleine
boswandeling met een echte natuurman, tikspelletjes in het teken van
vogels, kleine diertjes zoeken aan de rand van een sloot met een schepje
en de juiste vogel zoeken bij het juiste nest met eieren. De kinderen waren
overal ontzettend enthousiast mee bezig en wij konden dan ook terugkijken
op een geslaagde dag.
------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
En alweer een drok seizoen veurbi’j. Vule succes had en dan vaalt et niet
mit om weer etzelfde keunsien te vertonen. Mar toch bin we al haost weer
klaor mit et volgende seizoen. Mit de zelfde meensken. En dat is hiel mooi,
want je bin middertied ok hielemaole op mekeer inspeuld. Weer een protte
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zelfschreven schetsies.Wel zovule, dawwe schiften moeten. Muuilik om dan
de leuksten d’r uut te zuken. En de lieties! Ja, dan hewwe weer wat aorigs,
dan is d’r gien meziek bi’j te kriegen. Dusss, wat gaon we dan doen? In
laoten speulen of toch veur wat aanders te kiezen. We hopen in ieder geval
weer een mooi pergramme te maeken. We moeten ok wel, want we hebben
alweer een stok of wat optredens staon. Eerst gaon we mit z’n allen nog
een daggien vot, een soort “teambuilding”.
En half augustus gaon we weer los.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
Onderdeel van Doomijn
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 peuterspeelzaal, waarbij vaste
groepen/tijden worden gehanteerd.
Maandag en donderdag: 08.30-11.30 uur
Dinsdag en vrijdag: 08.30-11.30 uur
U mag altijd langskomen om een kijkje te nemen.
Opgeven kan op de site van Doomijn: www.doomijn.nl
Wanneer het voorjaar zijn intrede doet, heeft iedereen altijd zin in
opruimen. Zo gaat dat ook bij ons op de peuterspeelzaal. Het plein wordt
schoongeveegd, de zandbak wordt speelklaar gemaakt en de bomen
werden gesnoeid. Dat laatste hadden we te danken aan een paar
behulpzame vaders en andere vrijwilligers. Ook de kinderen hebben vol op
belangstelling om al het moois van de lente te aanschouwen. Zo zijn ze
weer op bezoek geweest bij de lammetjes van boer Hoekstra en hebben ze
de prachtige voorjaarsbloemen van familie de Vries aan de hoofdweg
bewonderd. Onder het genot van een kopje koffie hebben ouders en opa’s
en oma’s met de peuters een Paasmandje geknutseld van klei. Altijd leuk
om te zien hoe anders kinderen zich gaan gedragen wanneer de ouders er
bij zijn.
We willen vragen of ouders met 1-jarige kinderen zich vroegtijdig willen
aanmelden als zij van plan zijn gebruik te maken van de peuterspeelzaal.
Dit om goed zicht te kunnen hebben op de omvang van de beide groepen in
de toekomst. U mag altijd vrijblijvend even langskomen om sfeer te
proeven.
-Nynke-
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Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt
Koningsdag
Afgelopen Koningsdag 2014 hebben we weer de versierde fietsen optocht
en het spelletjes circuit georganiseerd. De fietsoptocht startte bij De Striepe
en ging als een kleurige stoet door het dorp. De deskundige jury, Gunter
Buist, had na veel wikken en wegen een keus kunnen maken uit al die
mooie fietsen. De prijzen zijn als volgt verdeeld:
1. Contstatijn Tilanus
2. Arwin Tel
3. Yara Nijholt
Na de optocht kon er bij de speeltuin aan de Hofsteestraat een spellen
circuit
worden
afgelegd.
Ook
ouders,
grootouders
en
andere
belangstellenden genoten, onder het genot van een kop koffie of een
broodje hamburger, van deze gezellige drukte. Rond 12 uur werden de
winnaars van de spelletjes bekend gemaakt.
De winnaars waren:

0 t/m 3 jaar
Tim Oostra

4 t/m 6 jaar
Lois Richardson

7 t/m 8 jaar
Stef Kleinsmit

9+
Bo Hamstra
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd
Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken die deze dag hebben geholpen.
-Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt-
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Column
Een goede buur………….
Gelukkig hebben wij, op een enkele na altijd fijne buren gehad. En ook nu
op ons huidige adres hebben wij meestal niets te klagen. Alleen is dit
gezegde misschien toch wel wat achterhaald. Als er in de tijd toen ik nog
thuis woonde er op de buurt iemand naar het ziekenhuis was gegaan,
of ziek was leefde de hele buurt mee. Er werd in sommige gevallen zelfs
een bezoekschema gemaakt.
Maar ook andere zaken werden nauwkeurig in de gaten gehouden. Wat heb
ik ze wel niet verwenst die nieuwsgierige buurvrouwen! Als ik bijvoorbeeld
op woensdag met een jongen was gesignaleerd, wisten mijn ouders het
donderdags al. Vraag me niet hoe, maar ze wisten het. Razend kon ik hier
soms om worden.
Zelfs toen ik verkering kreeg, en ‘s avonds laat thuis was gekomen, kwam
maandag ‘s morgens de ene buurvrouw vertellen dat het wel weer laat was
geworden, en de andere ‘s middags vragen of we een feestje hadden gehad
(“ @####^%$”). Maar goed mijn ouders hadden er erg fijne buren aan.
Vooral in de tijd dat een van hen ziek was en later overleed, hoefden we
ons geen zorgen te maken, de buren hielden mede een oogje in het zeil.
“Moet je nu mee aankomen”, zegt mijn vader weleens, “je ziet niemand”.
De meeste oudjes zijn of overleden of verhuisd naar een bejaardenhuis en
de jongeren die er voor in de plaats zijn gekomen werken beide. Al vind ik,
ja wie ben ik, dat hij niets te klagen heeft. Hij heeft nog steeds enkele beste
buren die graag voor hem klaarstaan als het nodig is. Tja, maar dit is wel
het tijdsbeeld natuurlijk, iedereen werkt of heeft genoeg andere dingen te
doen en blijft er voor een buurtpraatje geen of weinig tijd over.
Soms heel soms heb ik wel eens heimwee naar die tijd dat iedereen zo even
binnenliep voor een praatje. O, ik weet wel, ben zelf ook helemaal niet zo
(mijn neus een keer te veel gestoten), maar als ze me nodig zijn ben ik er.
Ben ook erg van de kaartjes, kleine moeite, maar meestal zo gewaardeerd.
Even laten weten dat je aan ze denkt, ook dat is buren zijn, toch? We
hebben een leuke en ook een gezellige buurt, waar leuke dingen
georganiseerd worden en waar we indien nodig elkaar graag helpen.
Onlangs vonden we een pakje in onze brievenbus (als dank voor het lenen
van onze kar) met daarin een tegeltje met de volgende spreuk:
“Van delen wordt niemand arm”. Mijn wederhelft had zoals gewoonlijk hier
weer een antwoord op en ook deze kan zo op een tegeltje: “Leuk, alleen…..
Van armen deel ik niet! Tja… heb daar dan maar weer eens een antwoord
op!
-Zeefje-

22

Prikbord

Kopij volgende Holenpathe:
Uiterlijk 30 augustus 2014 inleveren.
Thema: ‘Nazomeren’ holenpathe@gmail.com
Fijne vakantie!
-De redactie-

Gratis afhalen: kleine buxusboompjes,
ongeveer 40 centimeter hoog.
Fam. G.Nijholt Hoofdweg 152 0623101144

29 mei 2014
Landfair Scheenebos
10.00 uur Scheenebospad 8

19 juli 2014
Openingsfeest
Fruithof de struikrover
Veld achter gymzaal De Striepe
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Kinderpagina De Striepe
Leerlingen van groep 3 en groep 4 hebben het thema ‘goede buur’
aangegrepen en zijn creatief bezig geweest. Groep 3 heeft zich op de
volgende pagina uitgesproken over wie ze als goede buur willen hebben.
Hieronder de tekening van groep 4, zij hebben iemand getekend waar ze
graag naast willen wonen!
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Anniek Meijners:

De
groep 3
Ik Striepe
zou ilse als
.

buurmeisje willen, om
dat ze heel lief is en ze
is mijn beste vriendin.

Marrit Kuperus:
Ik wil graag myrthe van
mijn oude school als
buurvrouw hebben .
Omdat wij beste
vriendun zein .
Doej myrthe de groethe

Wie wil groep 3 als goede buur
hebben en waarom?

Lorenzo van Loenen:
Ik wil graag Arwin Tel
als buur jongen en
nick klijnsmit. Om dat
het leuken jongens
zijn en dan kan ik veel
met ze spelen .

Nick Kleinsmit:
Ik zou arwin tel
als buur jonge
wilen heben.
Omdat hij heel
liev is en dan
kunnen we mooi
voetballen.
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ZOMER of HERFST ???
Nu ik naar buiten kijk, zou je niet zeggen dat de kalender mei aangeeft. Mei
de maand van bloeiende bomen en zingende vogels. Eerder doet het weer
van deze dagen denken aan herfst: regen -regen, buien-buien, koud-koud,
nat-nat.
Nu herinner ik mij weer een voorval uit mijn jongenstijd, dat ook met regen
en buien te maken heeft en met nog meer. Het verhaal is ongeveer zo:
Met mijn kameraad was ik 's morgens in zomertenue naar school gefietst en
zo moesten we later op de dag ook weer terug naar huis. Flink doortrappen
dachten we, dan kunnen we misschien tussen de buien door nog droog
thuis komen. Dat lukte dus niet en als verzopen katten kwamen we bij ons
huis aan. Daar was niemand thuis maar we konden gelukkig binnen komen.
Gauw de natte kleren uit en wat droogs aan. "Ga jij maar gauw in bad, dan
zoek ik wat droge kleren voor je op", zei ik tegen mijn maat.
Terwijl ik daar mee bezig was, was mijn zus thuis gekomen, ook doorweekt
en hunkerend naar een warm bad. Zij had in de bijkeuken haar natte plunje
al uitgetrokken, rende de trap op en de badkamer in. De gil die ik toen
hoorde, hoor ik nog altijd als het van dat vieze buiige weer is en ik naar een
warm bad verlang.
Het bijzondere van dit verhaal is dat dat de twee jonge mensen elkaar wel
voor het eerst naakt zagen, maar niet voor het laatst: ze zijn later man en
vrouw geworden.
-Nico------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda
26-05-2014
29-05-2014
08-06-2014

Oud papieractie De Striepe
Landfair Scheenebos
Openluchttheater Et
Darreltien
10-06-2014
Voorverkoop ‘Bamm Bamm’
(voor leden VVV)
13/14/15-06
Dorpsfeest
16-06-2014
Feestterrein opruimen
17-06-2014
Ons Genoegen
30-06-2014
Oud papieractie De Striepe
29-06-2014
Wielerronde Oldeholtpade
06-07-2014
Openluchtth. Et Darreltien
13-07-2014
Dressuur- en menwedstrijden Friese Paard
13-07-2014
Dressuur- en menwedstrijden Friese Paard
19-07-2014
Openingsfeest Fruithof de
struikrover
15/16-08-2014 Fokdag Friese Paard
18-08-2014
Oud papieractie De Striepe
23/24-08-2014 Roel Bottemadagen
30-08-2014
Kopij inleveren Thema
‘Nazomeren’
31-08-2014
Openluchtth. Et Darreltien
22-09-2014
Oud papieractie De Striepe

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
10.00 uur Scheenebospad 8
14.00uur (achter) De Bult Ter
Idzard
19.00-20.00u Café de Rustende
Jager
Evenemententerrein
9.00 uur feesttent
Openlucht optredens O’pade
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
9.00-17.00uur Oldeholtpade
14.00uur De Bult Ter Idzard
Terrein tegenover fam. Maatman
Terrein tegenover fam. Maatman
Veld achter gymzaal de Striepe
Terrein tegenover fam. Maatman
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Evenemententerrein
holenpathe@gmail.com
14.00uur De Bult Ter Idzard
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.
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