Voorwoord
Het voorjaar in Oldeholtpade begint met de vele krokussen die bij
verschillende huizen en in de bermen staan. Iedereen die er langs komt,
draait zijn of haar hoofd er naar toe en meestal verschijnt er dan een
glimlach op het gezicht. Want ja, het gaat de goede kant weer op. Wie
houdt er niet van het vooruitzicht om weer buiten te kunnen zitten zonder
een dikke jas aan en een sjaal om?
Bij het schrijven van dit stukje lijkt het echter nog nergens op. Het is eind
maart/begin april en de regen komt met bakken uit de hemel. Het lijkt nog
helemaal niet op het voorjaar, in tegendeel. Maar wij gehaaste
Nederlanders staan er bekend om dat we in het algemeen weinig geduld
hebben. Als we mooi weer willen, het liefst dan meteen! En als het dan toch
regent een paar dagen, gaat ons humeur met sprongen achteruit.
De zon is onze grootste invloed op ons welzijn en laten we hopen dat de
grijze lucht gauw plaats maakt om haar een langere tijd ruimte te geven.
Inmiddels is de natuur om ons heen wel druk bezig met opbloeien en stoort
zich niet zo aan het weer. Alles komt in bloei, de vogels zoeken een plek om
hun nest te bouwen en andere dieren in de natuur zijn ook bezig met
(beginnende) gezinsuitbreiding. Sommige gezinnen zijn al uitgebreid, kijk
bijvoorbeeld maar eens naar alle lammetjes die hier en daar al druk rond
stuiteren in de wei, tot groot vermaak van voorbijgangers. Hun onschuldige
gedartel en bokkesprongen ontlokken toch ook een glimlach?
Lieve mensen, nog even volhouden! Deze editie van de dorpskrant is de op
één na de laatste van het seizoen, wat betekent dat u in de volgende editie
alweer de bijlage vindt voor de komende dorpsfeesten! Het lijkt nu allemaal
nog zo langzaam te gaan, maar voordat u het weet hebben we de langste
dag weer gehad. Een mensenleven vliegt voorbij en wat is er mooier als
genieten van de prachtige natuur die onze omgeving rijk is, als kleine
onthaasting van het drukke leven dat we leiden. Het tot laat in de avond
buiten zitten en genieten van het buitenleven, laat niet zo lang meer op zich
wachten. Beloofd!
Tot slot nog een mededeling voor u als dorpsgenoot. De Holenpathe is voor
en door de bewoners van Oldeholtpade. Naast onze vaste rubrieken en
verenigingsnieuws, bent u van harte welkom om ook persoonlijk een mooi
verhaal of een column in te sturen! Stuurt u het gerust op naar
holenpathe@gmail.com
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

23 mei 2015
thema: Feest en vakantie
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Tietsje Stoker
Hoofdweg 199
Angela Pit
Franckenastraat 23
Nico Kleinsmit, Sabine de Bone,
Hoofdweg 141A
Djaylinn (5) en Djoey (0)
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren:
17-02-2015

Djoey

Hoofdweg 141A

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

* Het in gebruik nemen van de nieuwe voetbalkantine is inmiddels een feit.
Met een fraaie openingsact is zaterdagavond 21 maart de naam op de gevel
onthuld.
* Wie denkt dat al die vrijwilligers nu van een welverdiende rust genieten
heeft het wel mis.
De één is al weer druk met de zorg voor z’n pasgeboren lammeren, een
ander moet nodig het voorjaarswerk in de tuin verrichten of weer een is al
weer gevraagd voor een andere (vrijwillige) klus.
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* De bijdrage van vele vrijwilligers is belangrijk voor het sociale leefklimaat
in een dorp en dan is het voorbeeld van de voetbalkantine er maar één in
de samenleving van Oldeholtpade.
* De vos die vele narigheden aan de Hamersweg veroorzaakt wordt nog
steeds waargenomen. Hij of zij heeft al de nodige schade aangericht en
manifesteert zich nog steeds in de omgeving.
Tinus moet maar oppassen met z’n ganzen en eenden die waarschijnlijk in
de komende tijd voor hun kuikens moeten zorgen.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

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

Het is aardig rustig in het bos- en buitengebied. Nou ja, rustig.... Op dit
moment raast er een storm door Oldeholtpade!
Een paar nieuwtjes:
* Lieke heeft haar rijbewijs gehaald en Floor haar zwemdiploma,
gefeliciteerd meiden!
* Gerard v.d. Vegt heeft een mooi verjaardagscadeau mogen ontvangen,
een nieuwe bus voor de zaak.
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* In de laatste weken van maart reageerden de buurtbewoners tot
tweemaal toe zeer geschokt, omdat er zowel op maandag als op dinsdag
een ambulance de buurt in reed. Piet Venema werd met grote spoed naar
het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig kon hij zeer snel worden geholpen.
De dag daarna ging ook Eppie Groenhof met spoed naar het ziekenhuis.
Met beide buurtbewoners gaat het ondertussen alweer wat beter. We
wensen jullie allebei beterschap en hopen dat jullie spoedig herstellen.
* Maar er zijn gelukkig ook wat mooie berichten te melden. Meerdere
mensen vierden hun 50- jarige verjaardag. Greetje Wever werd 50!
Louise Sloot en Wytske Hutter vierden een ‘Samen-100’ feestje. Theun de
Vries hoopt op 7 april Abraham te zien.
Allemaal van harte gefeliciteerd! Op naar de volgende mijlpaal!
* Er zijn meerdere mensen die in de gaten krijgen dat het goed toeven is
op De Kampen. Op de Weidekamp wordt een nieuwe woning gebouwd.
* Sommige mensen hebben een sterkere bril nodig. Ze denken een spin in
huis te zien en dan blijkt het een muis te zijn. Monique, gelukkig heb jij
geduldige katten met een scherp gezichtsvermogen.
* Het bestuur van De Kampen heeft vrijdag 27 maart jl. weer een
geslaagde avond georganiseerd bij café Van der Meer. Onze buurtgenoot
Bauke de Jager werd gevraagd om een whisky proeverij te verzorgen.
Samen met twee vrienden heeft hij de aanwezige bewoners kennis laten
maken met verschillende soorten whisky’s. De drie enthousiaste vrienden
deden dit op een zeer eigen wijze en boeiende manier. De eerste ronde
werd er achtergrondinformatie gegeven en werd er gekeken, geroken en
geproefd.
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De tweede ronde stond in het teken van blind proeven. De aanwezigen
moesten nu de whisky’s proberen te herkennen. Theun de Vries en Jan
Hoekstra hadden alles goed. Zij kregen een oorkonde. De avond werd
afgesloten met nog een drankje en wat lekkere bijpassende zalmhapjes.
Het was een zeer geslaagde avond. Bauke, bedankt voor de leuke avond!
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

In deze uitgave geen buurpraot binnengekregen. Ik roep mijn
buurtbewoners van deze drie straten op om leuke weetjes, jubilea,
bijzondere gelegenheden, etc. aan mij door te geven op het bovenstaande
emailadres.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
6 Juni Kuiertocht in Oldeholtpade
Zoals u waarschijnlijk allemaal inmiddels wel weet , wordt op zaterdag 6
juni a.s de Pieter Stuyvesant Kuiertocht vanuit Oldeholtpade gehouden.
Gelukkig hebben we weer een heel aantal mensen bereid gevonden om mee
te helpen van deze dag een geslaagd evenement te maken. Zo'n
organisatie houdt, behalve gezelligheid en levendigheid in het dorp, ook in
dat we wat rekening met elkaar moeten houden. Vanaf 07.00 uur staan er
al verkeersregelaars bij de rotonde Om De Noord en bij de Pasmalaan. Ook
bij de start en finish bij het terrein van de familie Maatman en bij de
oversteek naar café Wever zullen vrijwilligers staan. Wij hopen dat de
inwoners van Oldeholtpade er rekening mee zullen houden dat er met name
tussen 07.00 en 12.00 uur veel Kuiertocht gangers op de weg zijn. Om de
sfeer op die dag te verhogen is het legendarische Hoolthakkerskoor weer
opgetrommeld om bij café Wever hun talent ten gehore te brengen.
Gemengd koor Ons Genoegen hebben we bereid gevonden om bij cafe De
Rustende Jager de Hoofdweg muzikaal op te luisteren en bij de Domenees
Hoeke zullen Femmie van Veen en Metsje de Vries op hun eigen manier de
wandelaars een hart onder de riem steken. Verder
willen we een oproep doen aan de bewoners van
de Hoofdweg, Scheenebospad, de Wilfred
Berrystraat en een stukje van de Lycklamastraat
om de vlag uit te hangen en het zou heel mooi zijn als
er nog meer versiering wordt aangebracht. Misschien
is het een idee om al iets vervroegd te doen met de
dorpsfeestversiering? We hopen op een gezellige dag
met een geslaagd evenement dat Oldeholtpade weer
even op de kaart zet.
-Namens de Kuiertocht commissie: Anneke Brand,
Freddie de Vries, Anita Exterkate-
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Dorpsarchief
Drie jaar geleden heeft het Plaatselijk Belang besloten een dorpsarchief op
te zetten. De bedoeling is dat van alle verenigingen uit Oldeholtpade alle
documenten gescand worden en daardoor voor het nageslacht bewaard
blijven. Het betreft niet alleen de verenigingen die nu nog bestaan maar
ook de vereniging die ooit in Oldeholtpade actief zijn geweest. We willen
graag bv. de jaarverslagen, vergadernotulen, eventuele jubileumboeken en
algemene verhalen opslaan. Van de ijsclub zijn bijna alle aanwezige
documenten gescand. Het notulenboek over de jaren 1939 – 1958 moet
nog gebeuren. Alle verenigingen worden benaderd. We vragen hierbij de
secretarissen van alle verenigingen om dit onderwerp te bespreken op een
bestuursvergadering. Het zou mooi zijn als uit iedere vereniging iemand
ons wil helpen met het scannen van de documenten. Als van een vereniging
de gegevens zijn gescand worden ze op de website van Plaatselijk Belang
geplaatst. Voor nadere info kunt u contact opnemen met Sipke Lantinga,
bestuurslid van Plaatselijk Belang en lid van de digiclub.
-----------------------------------------------------------------------------------Zoals jullie misschien al hebben gezien is de dorpssite weer vernieuwd en
aangepast. Wij hebben geconstateerd dat de gegevens van de
contactadressen van veel verenigingen niet meer kloppen. Ook wat betreft
een link naar de eigen site. Voor verenigingen die geen eigen website
hebben, kan er op de dorpssite een korte toelichting van de vereniging
geplaatst worden. Dus bestuursleden graag jullie gegevens die op de
dorpssite staan controleren en eventuele wijzigingen door geven op
redactie@oldeholtpade.info of via de website, dan worden deze aangepast.
------------------------------------------------------------------------------------

De vrijwilliger
De redactie van Holenpathe heeft zelden moeite om kandidaten te vinden
voor deze rubriek. Ons dorp is rijkelijk bedeeld met vrijwilligers die actief
zijn op allerlei terreinen. De vrijwilliger in deze editie sluit bovendien mooi
aan bij ons thema ‘natuur tot leven’.
We zijn bij Jan van der Laan, voorzitter van de ‘Vogelwacht Oldeholtpade en
omstreken’.
De meeste vrijwilligers hebben naast hun vrijwilligerswerk een werkzaam
leven gehad of hebben dit nog steeds. Dit geldt ook voor Jan. Hij is geboren
en getogen in Oldeholtpade en is op 16-jarige leeftijd begonnen te werken
als meubelmaker bij Boll & Sharp in Wolvega (bij zijn voordeur staat nog
een prachtig werkstuk uit deze tijd: een zelfgemaakte houten kist met
prachtig guts werk). Daarnaast heeft hij nog een Detailhandel opleiding
gevolgd. Echter, na 3 jaar openbaarde zich een allergie voor fijnstof, die
letterlijk roet in het eten gooide.
Dus ander werk gezocht en gedurende anderhalf jaar is Jan werkzaam
geweest in de bouw. Daarna begonnen bij Home Center in Wolvega als
stoffeerder. Zijn vakmanschap ging niet onopgemerkt en hij werd ingezet
bij de Service Afdeling. Het werk bestond uit reparaties, zowel in de
werkplaats als bij de klanten thuis. Dus veel op pad en langs de weg! Later
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nog bij Lippe Lap gewerkt. De
werkzaamheden werden nog verder
uitgebreid met het leggen van
vloerbedekking, gordijnen maken,
etc. Uiteindelijk is hij voor zichzelf
begonnen met een stoffeerbedrijf
aan huis. Het werk doet hij nu
samen met zijn partner. In de
gezellige woonkamer zijn allerlei
voorbeelden van hun vakmanschap
te vinden.
De liefde voor vogels (en de natuur)
was er al vroeg bij Jan. Hij is
begonnen met kanaries (wel 100
stuks!) op 11-jarige leeftijd. Die
liefde voor vogels is altijd gebleven
en begin jaren tachtig is hij
aangetreden bij de Vogelwacht,
waar hij eerst 3 jaar actief was als
lid, om vervolgens voorzitter te
worden.
Aanvankelijk
telde
de
vereniging zo’n 30 leden, gevolgd
door een enorme groei vanaf begin
jaren tachtig. Het voorzitterschap
van Jan zal hier ongetwijfeld een rol
hebben gespeeld. Hij heeft in het
kort even aangegeven wat de
Vogelwacht eigenlijk betekent en
wat de belangrijkste taken zijn van
de leden. De vogelwacht zet zich in
voor het behoud en de bescherming van de vogelstand in onze regio.
Daarmee wordt bedoeld de vogelstand in het algemeen en weidevogels,
roofvogels, zwaluwen en uilen in het bijzonder. De activiteiten van de leden
bestaan uit:
Nazorg (nesten en eieren)van weidevogels
Nestkastjes maken en verkopen
Kerkuilen tellen, ringen en volgen (kerkuilenkasten plaatsen)
Roofvogels tellen en volgen
Zwaluwen tellen en volgen
Jeugdwerk (betrokkenheid stimuleren)
Presentaties en excursies
Daarnaast wil de Vogelwacht boeren betrekken bij preventie en
nazorg. De presentaties op scholen moeten leiden tot een grotere
betrokkenheid van de jeugd. Dit met oog op de toekomst. Jan weet
zich in het bestuur gesteund door een aantal jonge mensen, die zich
‘bevlogen’ inzetten bij hun bestuurswerk.
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Jan is ook natuurgids namens Staatsbosbeheer. Hij verzorgt zelf regelmatig
excursies in natuurgebied De Deelden bij Gersloot. In De Rottige Meente
leidt hij regelmatig schoolklassen rond, waar o.a. het leven van otters
uitgebreid aan de orde komt.
Naast zijn werkzaamheden bij de Vogelwacht is Jan ook actief bij de Jeu de
Boules vereniging, waar hij al 8 jaar voorzitter van is. Hij schijnt daar een
behoorlijk balletje te spelen. Dit blijkt wel uit het feit dat hij regelmatig als
winnaar in de dorpskrant staat.
Teneinde meer inzicht te krijgen in de natuur, heeft hij een opleiding
Faunabeheer gedaan. Dat inzicht blijkt wel uit zijn betoog ter afsluiting van
ons gesprek;
Belangrijkste boodschap voor de toekomst van de
vogelstand:
‘Zorg dat natuurgebieden ook voorzien in voedsel voor vogels.
Zonder voldoende voeding is een natuurgebied nutteloos voor
vogels. Die extra voeding komt vanzelf wel wanneer de waterstand
wordt aangepast (eb en vloed werking). Het water zorgt voor de
voeding’.
------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
4 MEI HERDENKING 2015
Beste inwoners,
Eens in de 5 jaar organiseert Plaatselijk Belang een ‘stille tocht’
naar het monument van Wilfred Berry aan de Hoofdweg.
Wij willen u uitnodigen voor deze gebeurtenis op 4 mei a.s.
Tijdens de plechtigheid willen we stil staan bij de gevallen
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tevens is de herdenking bedoeld
als moment van bezinning op het heden en de toekomst, de kwetsbaarheid
van onze samenleving en het leven in vrede.
PROGRAMMA:
19:30-19:40 uur Verzamelen op de parkeerplaats bij café Wever
19:45 uur
Vertrek ´stille tocht´naar het monument van Wilfred Berry
19:58 uur
Last Post
20:00 uur
2 minuten stilte
20:02 uur
Omhoog hijsen vlaggen + Wilhelmus
20:05 uur
Gedicht

Aansluitend zal de kranslegging plaatsvinden.
Hierna bestaat de mogelijkheid voor de aanwezigen om bloemen te leggen.
Vervolgens begeeft de stoet zich terug naar het beginpunt alwaar deze
wordt ontbonden.
-Het bestuur Plaatselijk Belang Oldeholtpade7

Jeugd Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Vlinderkasten maken bij Wim Kemper
Ook dit jaar waren de jeugdleden van de Vogelwacht
Oldeholtpade e.o. weer van harte welkom in de loods van
Wim Kemper voor het maken van een vlinderkast. We
konden zo’n 30 jeugdleden verwelkomen voor deze
activiteit. Daar het dit jaar een lastig timmerwerkje was,
hadden we ook een aantal ouders om hulp gevraagd. Leuk
om te zien dat er dan zoveel ouders, gewapend met
accuboormachine, een helpende hand kwamen bieden. Vol enthousiasme
hebben de kinderen een vlinderkast in elkaar gezet.
Trots op hun zelfgemaakte bouwwerk gingen ze een uurtje later weer naar
huis. Jan heeft ze nog een tip meegegeven voor een goed plekje, zodat er
veel vlinders op af zouden komen. Nu hopen wij natuurlijk, dat de kinderen
hiervan kunnen gaan genieten en dat de kast een mooi plekje bij hun thuis
heeft gekregen.
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Tennisvereniging In et Hoolt
Waarom tennissen?
Als deze vraag aan een lid van tennisvereniging In et Hoolt in Oldeholtpade
wordt gesteld, dan zijn de reacties eenduidig. Ik zal proberen om de
antwoorden die ik kreeg te ordenen.
In de eerste plaats zeggen de meeste tennissers dat de sport van jong tot
oud kan worden uitgevoerd. Veel leden van onze vereniging zijn ouder dan
50 jaar en zij zijn actief met de sport inclusief het spelen van de competitie.
Maar ook veel jeugd geniet met volle teugen van de sport.
Ten tweede kan op de banen van In et Hoolt het hele jaar worden
getennist, behalve als er sneeuw ligt. Dat is natuurlijk geweldig en op de
banen zie je dan ook dat bijna elke avond meerdere liefhebbers een balletje
slaan.
In de derde plaats is de contributie voor een heel jaar plezier op de
tennisbanen voor de senioren maar € 95,- en voor de basisschooljeugd
slechts € 20,- per jaar.
Ten vierde liggen de banen op een geweldige plek. Midden in het bos in
een zeer rustige omgeving. Alle verenigingen die bij ons komen spelen zijn
jaloers op onze locatie.
In de vijfde plaats beschikt tennisvereniging In Et Hoolt over een
tennisleraar van formaat. Luuk v.d. Duim is zeer actief en hij heeft het in
zijn genen zitten, immers zijn broer is professioneel tennisser.
Ten zesde kan iedereen op elk tijdstip van de dag de tennissport op onze
banen uitoefenen. Ga met je vriendin of vriend, of met de buurman of
buurvrouw of met zo maar een kennis naar de Hoolttuun en succes is
verzekerd.
In de zevende plaats is er plaats voor tennissers die de gezelligheid
prefereren maar er is ook plaats voor de gedreven tennissers die prestatief
aan de ‘de bak’ willen.
Ten achtste worden op de tennisbanen door de toernooicommissie veel
activiteiten ontplooid. Deze toernooien zijn laagdrempelig en op elk niveau
wordt er in onderling verband getennist.
In de negende plaats zijn veel leden beschikbaar om met nieuwkomers
even een balletje te slaan. Even proeven aan de tennissport zonder
verplichtingen is het moment om ervoor te kiezen of af te haken.
En tot slot nodigt tennisvereniging In et Hoolt geïnteresseerden uit om een
e-mail te sturen naar info@tvinethoolt.nl voor nadere informatie. Zie ook
www.tvinethoolt.nl

9

Kangoeroe Klup
Hallo allemaal,
Op zaterdag 14 maart zijn wij met de Kangoeroe Klup van SCO naar
Monkey Town geweest. Bijna alle kinderen konden mee, dus we gingen met
een grote groep van 30 kids op pad. Een groot aantal kinderen was al eens
in Monkey Town geweest, maar voor een aantal was het nieuw. Wat keken
ze hun ogen uit! Nadat we even bij elkaar gezeten hadden, mocht iedereen
zijn gang gaan. Heerlijk klimmen, klauteren, in de ballenbak, trampoline
springen. Het is te veel om op te noemen. Er was voor iedereen wat leuks
om te doen. Zelfs alle juffen deden mee, al waren die voor sommige dingen
wel net wat te groot. Na een uurtje stond er voor iedereen limonade en
chips. Even uitrusten en energie op doen, want daarna hadden we nog een
dik uur om te spelen! Na 2 uur kwamen de papa’s en mama’s alle kinderen
weer ophalen. Een aantal hadden helemaal geen zin om naar huis te gaan,
zo leuk was het! We hebben genoten! Op woensdag 29 april organiseren wij
voor de ‘oudste’ Kangoeroe Klup-kinderen een kennismakingstraining met
het korfbal. Iedereen vanaf 6 jaar die ook benieuwd is naar het spelletje
korfbal is van harte uitgenodigd om deze training mee te doen.
Kennismakingstraining (voor alle kinderen van 5/6/7 jaar)
Ben je te oud geworden voor de Kangoeroe Klup? Vond je dit leuk? En wil je
dit wel graag vervolg geven? Heb je deze mooie ervaring gemist? En nu op
zoek naar een nieuwe sport? Voor alle kinderen (van 5/6/7 jaar)
organiseren wij op woensdag 29 april en woensdag 27 mei een
kennismakingstraining op het kunstgrasveld bij korfbalvereniging SCO te
Oldeholtpade. We beginnen om 16.00 uur en het is om ca. 17.00 uur
afgelopen. Natuurlijk staat er na afloop nog iets te drinken klaar. Wil je ook
graag kennis komen maken met het korfbal? Geef je dan snel op bij Cobie
Brand (cobiebrand@hotmail.com)
Groetjes, -De Kangoeroe Klup van SCO------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
De natuur komt ook op De Striepe tot leven. Het is tijd om weer meer naar
buiten te gaan! Het schoolplein is door de kinderen van groep 7/8 onder
handen genomen en klaar voor het voorjaar! Ook de school is in
voorjaarssferen gebracht. De komende periode is een afwisselende periode
met sportactiviteiten, vrije dagen, schoolreisjes, oefenen voor de musical en
zo vliegt het schooljaar richting zomervakantie.
Van dinsdag 2 tot en met dinsdag 9 juni staat er een kledingcontainer bij
school. Dé mogelijkheid om de kledingkasten op te ruimen! Kleding die te
klein is of niet meer wordt gedragen kunt u inleveren op school. Wij zorgen
er dan voor dat deze kleding in de container komt. Dit kunt u alvast op de
kalender zetten! U helpt hiermee ook het Liliane Fonds omdat een gedeelte
van de opbrengst naar dit goede doel gaat.
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Ook de data van het oud papier staan vast op de kalender; 20 april ,18 mei,
29 juni, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 16 november en 14
december. De ophalers van het oud papier stellen het zeer op prijs dat het
papier netjes ingepakt wordt, dat er geen losse stukken buiten de dozen
worden geplaatst en het oud papier niet in plastic verpakt is. Op deze
manier kunnen de mannen hun werk sneller doen, namens hen alvast
hartelijk dank!
In de volgende Holenpathe
kunt u meer lezen over de
activiteiten op school. U kunt
natuurlijk altijd kijken op onze
site www.obsdestriepe.nl of
ons volgen via Facebook.
Tot de volgende Holenpathe!
Namens het Striepe team
-Anita de Vries-----------------------------------------------------------------------------------Voorleeswedstrijd

Ik heb meegedaan aan de nationale
voorleeswedstrijd. We gingen eerst
in de klas voorlezen en daar
kwamen de 4 beste uit. Daar zat ik
ook bij. Toen moesten we op het
podium voorlezen voor de hele
school. Wie won mocht door. En ik
ging door. Toen moest ik voorlezen
in de bibliotheek in Wolvega. De
halve finale van West- Stellingwerf
er deden toen 11 mee. En er
mochten 4 door. Ik ging toen ook
door  toen mocht ik naar de finale.
Daar ging maar 1 door.. er was 1,2
en 3. En ik ben 3e geworden. Nu
mocht ik niet door, maar het was
wel heel leuk om mee te doen.
René Schultinga
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Bezoek melkveebedrijf Gorte

‘s morgens naar de
pauze hadden we
een gastles van de
LTO. Dat betekent
land-tuinbouw
organisatie
Nederland.
‘s middags gingen
we
naar
de
boerderij.
Eerst
gingen we naar de
melkstal daar stond
ook de melk robot
en daar kregen de
koeien kuil. Toen
gingen we naar de
kalfjes die waren
erg
schrikkerig.
Vervolgens gingen we naar de vaarzen, toen mochten we ook nog even bij
de trekkers kijken en op het eind kregen we verse melk en kaas.
Gr. Ellen te Nijenhuis en Sander v/d Akker
-----------------------------------------------------------------------------------Bezoek geitenboerderij
We waren op donderdagmiddag (12 maart) op de boerderij van Floris. Er
waren hele lieve lammetjes. Er was ook een net geboren.
De geiten kon je gewoon aaien. We waren op de fiets heen naar Floris. De
lammetjes zaten in de kapschuur en de liefste was 04588 vindt Rick. Sem
vond
een
ander
nummer heel lief maar
die weet hij niet meer.
Ze waren erg lief het
mag van ons nog wel
een keer. Om naar een
boerderij te gaan, het
was super leuk! Het
pasgeboren
lammetje
zat nog helemaal onder
het slijm. Maar al met al
was het een superleuke
dag 
Rick Bijl en Sem de
Vries
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Kinderopvang ’t Hummelhûs
Uitnodiging feestelijke open dag bij ’t Hummelhûs
Zaterdag 18 april is er een feestelijke open dag van 10.00 – 17.00 uur bij
’t Hummelhûs in Oldeholtpade. De open dag heeft een feestelijk tintje
omdat ’t Hummelhûs dit jaar 10 jaar bestaat.
Daarnaast is het een welkomstfeestje voor de peuters en ouders van de
peuterspeelzaal die per 1 april zijn verhuisd van ’t Anlopien naar ’t
Hummelhûs. Deze dag staan de deuren open voor iedereen die een keertje
zou willen kijken. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten te doen, zoals
schminken, een knutselactiviteit, spelletjes, buitenspelen in de natuurlijke
speeltuin, op de foto op een trekker, en natuurlijk de dieren aaien en
voeren.
Er is ook een draagconsulent aanwezig die ouders tips kan geven over het
gebruik van een draagzak of draagdoek.
Daarnaast is Grethe Marie Tilanus aanwezig met een demonstratie
‘Woodcarving’. Ze maakt van een boomstam een prachtig boomsculptuur
passend bij het nieuwe logo van ’t Hummelhûs.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om 18 april bij ons langs te komen. De
koffie/thee en wat lekkers staat voor u klaar. Ook als u zelf geen opvang
nodig heeft, maar nieuwsgierig bent naar onze opvang, dan bent u van
harte welkom.
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O.
Een nieuw bestuur een nieuw geluid bij de korfbal
Na een periode van achterom kijken wil SCO in bestuurlijke zin in de
komende tijd weer nadrukkelijk vooruit kijken. Na de nodige sessies over
het verleden en het heden heeft het huidig bestuur in de Buitengewone
Ledenvergadering van 23 maart ruimte gemaakt voor een nieuwe groep
jonge bestuurders, die echt wil proberen te sturen op tal van terreinen
binnen de vereniging in plaats van alleen maar brandjes blussen: Meer
strategisch dan operationeel. Dat men daarbij niet kan zonder de steun van
sterke werkgroepen moge duidelijk zijn. Uiteindelijk zal dat moeten leiden
tot meer participatie van leden op tal van terreinen. De handen uit de
mouwen steken om akkers te bewerken en in te zaaien teneinde later te
kunnen oogsten.
Inmiddels hebben ook de korfballers de warmte van de sporthal ingeruild
voor de nog koude maar wel frisse buitenlucht.
Dat is duidelijk weer even wennen nu de temperatuur nog niet echt in de
pas loopt met het begin van de lente op de kalender. Uiteindelijk wist onze
hoofdmacht het Hoofdklasseschap veilig te stellen ondanks vijf
verliespartijen achtereen als afsluiting van een zo sterk begonnen
zaalseizoen; iets wat uiteindelijk SCO 2 en 5 in hun klasse helaas niet lukte.
Uiteindelijk was de oogst aan kampioenen ditmaal erg karig met alleen een
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zaaltitel voor D2. Terwijl de clubs op het hoogste niveau nu pas gaan
strijden om het toetje- de zaalfinale op 11 april in Ahoy- beginnen de
meeste klassen daaronder alweer aan de returns op het veld. Hier staat
SCO 1 momenteel op een 2e plaats en mag SCO 2 als koploper proberen te
promoveren naar de res. Hoofdklasse, terwijl nagenoeg alle jeugdteams aan
een nieuwe competitie beginnen.
Na de geslaagde MTB toertocht en het NK voor B-jeugd richt men zich in de
komende tijd op het de eieractie; het paaseieren zoeken voor Kangoeroes,
D- en E-jeugd; het recreatieve voetbaltoernooi op 5 juni en het verzorgen
van de catering bij de Kuiertocht samen met vv O’pade op 6 juni. Daarnaast
zoekt men vrijwilligers die willen optreden als parkeerwacht voor Traffic
Support in het laatste weekend van juni bij tal van muziekfestivals in
Zeeland en Noord-Holland om daarmee een extra cent voor de clubkas te
verdienen.
Daarnaast gaat men in de komende periode ook op scholen
helpen met de voorbereidingen op het Schoolkorfbaltoernooi op 20 mei in
Noordwolde en zijn er op woensdagmiddag op 29 april en 27 mei
kennismakingstrainingen voor F-jeugd op de SCO accommodatie.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
De tweeling
Vrijdagavond. Gerrit Weltevree zit in de kamer. De haard brandt en zijn
vrouw Yvonne zet hem een glas rode wijn voor. Ze zegt: ‘Leg dat tijdschrift
eens weg, ik heb belangrijk nieuws.’ Gerrit moet even omschakelen. Zelfs in
het weekend leest hij vaak nog iets over zijn vakgebied. Hij draagt niet voor
niets de titel ‘prof’. ‘Je wordt vader,’ zegt Yvonne en ze geeft hem een zoen.
De omschakeling duurt even, maar dan is het ook raak. Hij is nog maar net
van de verbazing bekomen als hij hoort dat het een tweeling wordt. Hoe is
het mogelijk! Wie weet, misschien wel een jongen en een meisje. Het ideale
gezinnetje. Hij zal er voor hen zijn, belooft hij zichzelf. Maar zover is het
nog niet.
De maanden verstrijken. Na de eerst, wat moeilijke, periode gaat alles
verder volgens het boekje. Yvonne draagt haar zwangerschap zichtbaar. Ze
voelt zich goed en af en toe strijkt ze met haar handen over haar buik.
Voelt ze voetjes trappelen, dan kan ze haar geluk niet op. En daar, binnen
in haar baarmoeder, ontwikkelen de beide jongetjes –nee, geen meisjezich tot steeds meer ‘volwassen’ baby’s. Omdat het kinderen van een
professor zijn, kunnen ze al eerder praten en denken dan andere kinderen.
Ze houden er al hele beschouwingen op na.
Hoor:
‘Geloof jij in een leven na de geboorte?’
‘Ik denk het. Misschien is ons bestaan wel een voorbereiding op... hoe moet
ik het zeggen, een ander leven.’ Het blijft even stil. Dan:
‘Ik denk het niet. Hoe zou het er dan uit moeten zien?’
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‘Dat weet ik niet. Maar als ik mijn fantasie gebruik, denk ik: misschien
zullen we dan wel kunnen lopen. We hebben voeten. En misschien ook wel
eten met onze mond. Waarvoor zullen we die anders gekregen hebben
en...’
‘Kom nou! Zelf lopen, eten? Gebruik je verstand man! We hebben een
navelstreng en daar komt onze voeding door. Je hebt wel veel fantasie
broer.’
‘Ja, dat zeg je nu wel. Maar ik kan er niet bij dat dit alles is. Waarom zou er
na onze geboorte niet iets nieuws kunnen ontstaan? Iets wat wij niet
weten?’
Schommelend in het vruchtwater valt er een stilte. Dan:
‘Weet je, ik geloof niets van wat je zegt. Er is nog nooit iemand
teruggekomen na zijn geboorte. Nee, ik blijf erbij, dit is het leven wat wij
kunnen overzien. Jouw gedachten zijn allemaal gebaseerd op fantasie.’
Maar de ander laat zich niet zo maar overtuigen en zegt: ’Niet dat ik het
allemaal zeker weet, maar ik geloof het. Als we geboren zijn, zullen we ook
onze moeder zien en die zal dan verder voor ons zorgen.’
‘Waar heb je het nou over? Moeder, wat is dat? Waar is die dan?’
‘Er moet iets zijn wat voor ons zorgt. Zonder haar zouden we er niet zijn.’
‘Jij... jij bent een fantast. Ik hou meer van de werkelijkheid. Ik geloof wat ik
zien kan. Een moeder, ik heb er nooit een gezien. Dus dan bestaat ze ook
niet. Je moet meer met beide benen op de grond staan man.’
Zijn broertje krijgt ineens de hik van het lachen. ‘Weet je wel wat je net
zei? Met beide benen op de grond staan.’ En hij vervolgt: ‘Ik heb ook nog
nooit een moeder gezien. Maar soms, als het heel stil wordt, hoor ik iets
zingen. Dan heb ik het gevoel dat er iets, een hand of zo, over onze wereld
strijkt. En dat noem ik moeder.’
Even later zoeken twee duimen naar een mond en de stilte voelt vertrouwd
aan.
-dsdenhollander@hotmail.com------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Zaterdag 11 april organiseert ponyclub De Scheeneruiters haar jaarlijkse
ponyconcours in Oldeholtpade. De wedstrijd wordt gehouden op het terrein
tegenover Maatman en begint om 9:00 uur. Ponyruiters uit de regio en ver
daarbuiten rijden een dressuurproef en springen twee parcoursen. Nieuw dit
jaar is de rubriek ‘Bixie’. Dit is een wedstrijd voor de jongste ponyruiters,
als voorloper voor de echte wedstrijden. Deze rubriek start na afloop van de
reguliere wedstrijd, naar verwachting rond 13.30 uur. Iedereen is welkom
om op 11 april te komen kijken. De toegang is gratis. Er zijn hapjes en
drankjes te koop en een tent beschermt tegen eventuele kou en regen.
Zien we jullie op zaterdag 11 april? Namens het bestuur van de
Scheeneruiters. -Met vriendelijke groet, Maartje Reitsma-
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V.V.V.
Geachte leden,
De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging
bedraagt € 5,- , leden die ons gemachtigd hebben de contributie
automatisch af te schrijven krijgen een kleine korting en betalen € 4,50.
Indien u ons nog niet hebt gemachtigd tot het afschrijven van de
contributie, kunt u dit alsnog doen door het onderstaande formuliertje in te
vullen en voor eind april in te leveren.
De automatische incasso wordt uitgevoerd in de maand mei. De contributie
wordt geïnd onder vermelding van ‘Lidmaatschap VVV Oldeholtpade
2014/2015’.
Met vriendelijke groet, Alberto Spin
Hofsteestraat 19, Oldeholtpade. Penningmeester

MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
V.V.V. OLDEHOLTPADE
om éénmaal per jaar de contributie af te schrijven van:
Bank / Giro rekening:…………………………………………………
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam en voorletters:……………………………………………
Adres:…………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………
Datum:…………………………………… Handtekening………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------Nieuwe samenwerking autocross
Al heel wat jaren organiseren wij als VVV in samenwerking met een
autocrossvereniging de jaarlijkse cross in juni. Meer dan 20 jaar met de
ACVO. De ACVO heeft echter vorig jaar aangegeven vanaf 2015 niet meer
buiten hun eigen wedstrijden andere wedstrijden te willen organiseren.
De autocross is een geslaagd jaarlijks terugkerend evenement van onze
dorpsfeesten. Deze spectaculaire wedstrijden zouden dit jaar voor de 39e
keer worden gehouden. Wij vonden het geen optie om met de autocross te
stoppen en zijn op zoek gegaan naar een andere crossvereniging.
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Na een aantal oriënterende gesprekken met diverse crossverenigingen,
sprong de DAC, Drentse Autocrossclub, er in positieve zin uit. We delen
dezelfde visie en drive om er samen een mooi evenement van te maken. De
DAC is een erkende crossvereniging bij de KNAF.
Ze zijn onder andere bekend van de cross in Eesveen, Ruinerwold en
Ossenzijl. Dit jaar is op zondag 7 juni de bekende cross, op het bekende
terrein, maar dus in een ander jasje. Nieuw is de regioklasse. Iedereen die
in een straal van 15km rondom Oldeholtpade woont en eens kennis wil
maken met crossen, mag hieraan meedoen. Ben je geïnteresseerd? Meld je
dan bij de DAC: www.drentseautocrossclub.nl. Wij als VVV hebben veel
vertrouwen in de DAC en hopen op een langdurige samenwerking!
-----------------------------------------------------------------------------------Dorpsfeest: geef je alvast op voor diverse activiteiten!
Twee weken na de cross (19-21 juni), is het dorpsfeest. Zoals in de vorige
dorpskrant al aangekondigd, gaan we dit jaar voor het eerst werken met
een thema. Het thema is Amerika en zal als onderwerp terugkomen in de
meeste activiteiten. We doen nu al een oproep om je al op te geven voor
diverse activiteiten!
Cup cake wedstrijd: bakken maar! Voor tijdens het koffiedrinken op
zondagochtend vonden wij als VVV het heel toepasselijk om een cup cake
wedstrijd uit te schrijven. Deze bakwedstrijd is voor iedereen uit het dorp!
Maak jij de mooiste en lekkerste cup cakes en lijkt het je wat om mee te
doen aan deze wedstrijd? Geef je uiterlijk woensdag 17 juni op bij Femke
Buitenga via oldeholtpadevvv@gmail.com of bel 851810. Je opgeven via
onze Facebook pagina kan natuurlijk ook.
Op vrijdagavond hebben we een interactief spel in de tent bedacht. Elke
buurt kan daar met een team aan meedoen. Op zaterdagmiddag is het
volleybaltoernooi terug van weggeweest. Stel alvast een team samen en
geef je op! Want voor je het weet is het alweer juni!
Opgeven kan tot en met zaterdag 13 juni bij de vaste contactpersoon in
je eigen buurt. Als teams/buurten zich later opgeven dan 13 juni, kunnen
ze helaas niet meer meedoen. We vragen hiervoor jullie begrip.
Voor volleybal geldt: geef de naam van je team door en de namen van de
deelnemers, zodat er niet een team zich twee keer opgeeft. Extra leuk is
het als de naam van je team te maken heeft met het thema! Het is ook
mogelijk om je individueel op te geven voor het volleybaltoernooi. De
organisatie stelt één of meerdere teams samen van personen die zich
individueel opgeven voor deze middag.
Ter herinnering: waaraan moet een volleybalteam voldoen:
- een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen, bij voorkeur
zowel dames als heren in één team (in ieder geval 2 dames);
- de deelnemers moeten 12 jaar zijn geweest.
- de deelnemers zijn inwoners van Oldeholtpade of lid van een sportclub in
ons dorp.)
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Stellingenweg
Bos- en Buitengebied
Scheenebos t/m Hoofdweg 58
’t Midden
Vanaf nr.78 tot Nijeholtpade
Nieuwbouw Oost
Franckenastr, Hesselingstr
Deel Lycklamastr. 6 t/m 18

Fam. Brand
Dineke Fischer
Jose Kleindouwel
Freddie de Vries
Tjibbe Prinsen
Piet en Corry Dam
Johan de Vries

611179
688346
611028
688749
688499
612534
688211

Nieuwbouw Midden

Femke Buitenga

851810

Liesbeth Waldus

688835

Klaas en Roelie Bron

689408

Deel Lycklamastr., Oltholtstr
Wilfred Berrystraat
Nieuwbouw West
Hofsteestr. Westerhofstr
G.F. Vosstraat
De Kampen

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

VVV Jeugdcommissie
Ook voor de jeugd van Oldeholtpade zijn er natuurlijk weer verschillende
activiteiten voor hen tijdens de dorpsfeesten. Zoals elk jaar is de
organisatie van de vrijdagmiddag voor de schoolkinderen van De Striepe en
de zaterdagmorgen voor alle kinderen van 4 t/m 12-13 jaar uit
Oldeholtpade in handen van de Jeudcommissie. Al jaren zetten wij ons met
veel plezier in om de dorpsfeesten voor de jeugd tot een feest te maken.
Maar zoals veel verenigingen in ons dorp bestaan wij uit vrijwilligers en
helaas is onze groep van 10 leden vorig jaar geslonken tot 5 leden dit jaar.
Langs deze weg zijn wij op zoek naar vaders en/of moeders die ons team
willen komen versterken. Niet alleen voor in het bestuur, maar ook om ons
te helpen met bijvoorbeeld het opbouwen van de activiteiten op de
vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen.
Zonder uw hulp kunnen wij in de toekomst niet meer beide dagen voor de
kinderen organiseren en dat zou erg jammer zijn!
Lijkt het u leuk om ons te komen versterken en om u in te zetten voor de
kinderen van ons dorp, of wilt u weten wat het precies inhoudt om in het
team van de Jeugdcommissie te helpen?
Neem dan gerust contact op met Johan de Vries (johan.ginie@hetnet.nl),
Jelly
Boorsma
(jelly@boorsma.com)
of
Annemiek
de
Vries
(biek22@hotmail.com). Of spreek één van ons eens aan.
Het thema dit jaar is Amerika en we houden nog even geheim wat wij daar
precies mee gaan doen. Maar we verklappen wel alvast dat het een ‘wild’
festijn gaat worden…
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Kindercijferpuzzel

19

Ons Genoegen
Zaterdag 21 maart j.l. hebben we een dubbelconcert gegeven samen met
het A-orkest van De Harmonie in Wolvega. Ongeveer 150 bezoekers kregen
die avond een voorproefje van de lente, met zowel van de Harmonie als van
ons koor een geweldig optreden. Met aan het slot samen 2 nummers, die
met slechts 1 gezamenlijke repetitie vooraf, met veel enthousiasme werden
gebracht. Een geweldige ervaring voor ons koor en zeker voor herhaling
vatbaar.
Een week later hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden bij
café v/d Meer en daar hebben we het afgelopen jaar en de plannen voor de
toekomst besproken. Geconcludeerd werd dat we als koor springlevend zijn,
met veel nieuwe ideeën die worden uitgewerkt. Tijdens deze vergadering
kwam er na 38 jaar actief zijn als secretaris een eind aan het
bestuurslidmaatschap van Femmie Raggers. Voorzitter Anneke Cuperus wist
in haar toespraak de kwaliteiten van Femmie trefzeker te verwoorden en
mocht namens alle leden haar benoemen tot erelid van de vereniging.
En nu op naar de zomer, met o.a. nog een paar optredens in onze eigen
woonplaats. Tijdens de Stuyvesant wandeltocht zullen we als koor in de
morgenuren de lopers toezingen bij café v/d Meer. En op onze laatste
repetitieavond gaan we, als het weer het toelaat, op een aantal locaties in
het dorp zingen voor u als inwoners. In de tussentijd daar naar toe hebben
we het jubileum van onze dirigente gevierd en zijn we naar het concours in
Joure geweest. Daarover zullen we in de volgende Holenpathe verslag doen.
Op de repetitie avonden zijn we aan het ‘trainen’ voor al deze optredens en
daarnaast pakken we weer nieuwe nummers op om in het nieuwe seizoen
weer met een ander geluid te komen.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
’t Anlopien sluit de deuren als peuterzaal
Oldeholtpade - Peuterspeelzaal 't Anlopien was donderdag 26 maart j.l. voor
het laatst open. De peuters verhuizen per 1 april naar 't Hummelhûs.
'Het is een dubbel gevoel', vertelt leidster Stijntje Bruinsma.
Aan de ene kant is Bruinsma blij dat de peuters van Oldeholtpade en de
omliggende dorpen nog terecht kunnen bij de peuterspeelzaal en niet naar
bijvoorbeeld Wolvega of Noordwolde hoeven. 'Maar aan de andere kant is
het jammer dat wij deze mooie, eigen locatie kwijtraken.'
De peuterspeelzaal vierde in december 2013 het tienjarig bestaan. Vrijwel
gelijktijdig ging Stichting Speelwerk failliet, die de peuterspeelzaal
exploiteerde. Stichting Doomijn zette de peuterspeelzaal voort op dezelfde
locatie. In de hoogtijdagen telde 't Anlopien zestig peuters. Op dit moment
zijn dat er nog maar zestien; één groep in plaats van de vier groepen van
weleer. Nu zijn er dus te weinig peuters, waardoor het gebouw onvoldoende
gebruikt wordt, terwijl de vaste lasten wel doorlopen.
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De oplossing werd gezocht bij basisschool De Striepe. Daar moest echter te
veel aangepast worden om de peuters er onder te kunnen brengen. 't
Hummelhûs bood uiteindelijk de oplossing; twee ochtenden per week is
daar een ruimte vrij, waar de peuters zo in kunnen. Alle voorzieningen zijn
al aanwezig. Op zaterdag 28 maart was er voor de ouders en hun peuter
gelegenheid om de nieuwe locatie te bezichtigen. Woensdag 1 april was de
eerste speelochtend in 't Hummelhûs en konden de peuters hun vertrouwde
speelgoed weer terug vinden. Er lagen zelfs al paaseieren buiten verstopt!
'Samen met Geertje en Joke gaan we met volle moed verder op deze mooie
locatie' aldus Stijntje Bruinsma

Foto: G.J Prakken

-----------------------------------------------------------------------------------OP ZOEK NAAR ANDERE BESTEMMING
Het bestuur van de Stichting 't Anlopien is op zoek naar een andere
invulling voor het gebouw. Daar wordt al enige tijd met meerdere
geïnteresseerden en met de gemeente over gesproken. Het gebouw is in
2002 met behulp van veel vrijwilligers neergezet. Bruinsma: 'Het pand is
nog lang niet 'af'. Ik vind ook dat we het aan alle vrijwilligers verplicht zijn
om op korte termijn en nieuwe bestemming voor 't Anlopien te vinden.'
Het bestuur heeft inmiddels ook besloten om alle aandeelhouders hun
renteloze aandelen te gaan uitkeren. Destijds zijn er veel bewoners geweest
die een aandeel hebben gekocht, met het idee dat dit voor de
peuterspeelzaal was. Nu het gebouw niet langer die functie houdt, vindt het
bestuur het reëel dat de renteloze aandelen aan iedereen in een keer
worden uitgekeerd. In de komende tijd zullen de aandeelhouders
geïnformeerd worden over de wijze waarop het bestuur dat wil organiseren.
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The Flying Stars
The Flying Stars bin nog steeds onderweg. Noordwoolde, Nieuw amsterdam,
Fochteloo, Wilhelminaoord en Ni’jhooltpae hewwe krek had. Eind april naor
Lycklamastins en de laeste keer is op 1 meie in et Vene. Dan bin d’r 16
optredens west dit seizoen.
We bin ok al weer drok bezig mit et volgend seizoen, dat Deurdaenken hiet.
De schetsies en lieties bin klaor. We hebben zovule dawwe eerst om de
taofel moeten om te sillecteren. Netuurlik mooi dat d’r keuze is. An de
oproep dat meensken wat in konnen sturen, hewwe niks heurd. We hebben
wel een ni’je zanger, Geert Popkema uut Noordwoolde. Hi’j zal Joop
opvolgen. Geert is slim enthousiast, dus dat beloofd wat. Veerder kun jim al
oonze optredens, foto’s en filmpies bekieken op www.flyingstars.nl En
netuurlik an et ende van dit seizoen nog een feestmiddag. We vienen
dawwe dat dan ok wel verdiend hebben.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

Kookrubriek
Hartige Koningsmuffins
Ingrediënten:
1 oranje paprika
1 ei
150 ml melk
50 gr geraspte kaas
Snufje zout en peper
½ theel. paprikapoeder
125 gr zelfrijzend bakmeel
Boter om in te vetten
Materialen:
Mini muffinvorm
Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Roer de geraspte kaas, bakmeel en het
paprikapoeder met een snufje peper en zout door elkaar in een kom. Voeg
de melk en het ei toe en roer met een houten lepel door elkaar.
Snijd de paprika in kleine blokjes en schep ¾ door het beslag. Vet de
muffinvormpjes goed in met boter en vul ze ¾ met het mengsel. Verdeel de
overgebleven stukjes paprika over het beslag. Zet de mini muffins ongeveer
15 tot 20 min in de oven. Ze zijn zowel koud als warm lekker.
Je kunt ook grote (normale) muffins maken van dit beslag, ca 10 stuks. De
oventijd is dan wellicht iets langer.
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Het Prikbord

We zijn blij met alle giften die we tot nu toe al hebben ontvangen.
Mocht u ook nog een vrijwillige bijdrage willen doen dan kunt u dat
overmaken op rekeningnummer NL55 RABO 037.19.87.954
t.n.v. Werkgroep Dorpskrant. Dankzij onze adverteerders en uw
bijdrage heeft onze Dorpskrant bestaansrecht! Alvast hartelijk dank

We hebben al wat opgave voor het
zangkoor ‘de Hoolthakkers’
op 6 juni met de Pieter Stuyvesantloop, maar er kunnen
nog wel wat vrouwen en mannen bij.
Schroom niet en meld je aan!
We maken er sowieso weer een gezellig evenement van.
Het optreden is alleen ’s morgens tot ± 10.30 uur
Opgave: Freddie 688749

Gratis af te halen:
Wie wil een paar goudvisjes?
Zelf Vissen! Tel. 688623
Riek de Jong
Inzenden kopij uiterlijk 23 mei
Thema: ‘feest en vakantie
’ holenpathe@gmail.com
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Welkom op huisnummer…15.
In deze rubriek gaat de redactie op
bezoek in Oldeholtpade bij woningen
met huisnummer 15. Een heel seizoen
bezoeken we elke editie een andere
straat, benieuwd van wie de voordeur
is…
Het waait stevig vandaag en de laatste
dag
van
maart
brengt
een
voorjaarsstorm mee. We worden dan
ook bijna bij de familie Hoogers aan de
Grote Kamp 15 naar binnen geblazen.
Van binnen is de echte typische Finse
woning net zo mooi als van buiten.
Terwijl Wim Hoogers ons een kleine
rondleiding geeft, vertelt hij dat ze de
woning ook echt uit Finland over hebben
laten komen.
Vijftien jaar geleden werden hij en zijn
vrouw
Jacqueline
de
gelukkige
eigenaren van een stuk grond in
Oldeholtpade en wilden graag zo’n
woning bouwen.
‘Toen der tijd was de grond hier erg
drassig, bijna een moeras.’, vertelt hij.
‘De woning kwam als een bouwpakket vanuit Finland aan en met de kraan
van de buren, die toen ook net waren begonnen met bouwen, op ons stuk
grond getakeld. Maar al gauw bleek dat de grond te nat was en ons
bouwpakket dreigde weg te zakken. Toen heeft loonbedrijf Meijners uit Ter
Idzard ons nog geholpen het bouwpakket weer op de tillen en met balken
van de grond te houden. Zo is het begonnen.’
Na zeven maanden in een caravan op de camping gebivakkeerd te hebben,
is het huis eindelijk klaar en trekken ze er in. Oorspronkelijk komen ze
beiden uit het zuiden van Nederland en dat is nog steeds prachtig te horen
aan de zachte G.
Wim komt uit Eindhoven en is de oudste van negen kinderen. Jacqueline
komt uit Tilburg, heeft een tweelingzus en nog een zus en een broer.
Ze ontmoeten elkaar zo’n vijftig jaar geleden in Deurne, in een jongenshuis,
waar ze beide als begeleider werken. In eerste instantie verliezen ze elkaar
na een korte werkperiode weer uit het oog, want allebei hadden ze
verkering en waren ‘bezet’.
Maar na een paar jaar besluit Wim om nog eens terug te keren en een
kijkje te nemen bij het jongenshuis. Helaas blijkt er net dat weekend
niemand aanwezig te zijn. Maar dan valt zijn oog plotseling op Jacqueline.
Ook zij had op die dag besloten om een bezoek te brengen aan het
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jongenshuis en ze vinden elkaar terug. Ditmaal beide vrijgezel en zoals Wim
mooi opmerkt:
‘Het had zo moeten zijn.’
Ze trouwen in het Paleis Stadhuis in Tilburg, (een prachtig paleis dat in
opdracht van Koning Willem II tussen 1847-1849 is gebouwd), en dat is dit
jaar alweer 45 jaar geleden. Ze krijgen één zoon, Bas.
Het blijkt dat Wim in zijn leven zeker niet een man was die stil heeft
gezeten. Zoals haast elke Eindhovenaar in die tijd komt hij te werken bij
Philips, op de techniekafdeling, waar hij onder andere meehelpt aan de
bouw van de Efteling en de Wereldtentoonstelling in Brussel.
Zijn hart ligt echter in de sociale zorg en daar heeft hij later ook veel voor
betekend. Hij start bij de Zonnebloem als vrijwilliger en doet daarvoor een
radioprogramma genaamd ‘Handenarbeid’ bij voor de KRO.
Hij is de oprichter van een Herstellingsoord voor mannen en vrouwen,
gericht op Psychosociale therapie en is jaren de directeur en grote drijfveer.
Jacqueline helpt in het begin nog mee als invalkracht, maar op kleine basis.
In de avonduren is Wim ook nog eens vrijwilliger naast zijn drukke baan en
Jacqueline merkt op dat zij haar man in die tijd jaren lang alleen maar ’s
nachts zag. Maar ze vond het prima om de thuisbasis te zijn voor hem en
hun zoon.
Wim mag na vele jaren trouwe dienst met vervroegd pensioen en wanneer
hun inmiddels volwassen zoon verliefd wordt op een Giethoornse en
verhuisd naar het noorden van het land, besluiten hij en zijn vrouw hen na
een tijdje te volgen.
Inmiddels wonen hun zoon, schoondochter en twee kleinkinderen in
Steggerda en hebben ze het zelf erg naar hun zin in Oldeholtpade.
Elke laatste week van de maand komt Jacquelines zus een weekje logeren
in Friesland en zijn ze regelmatig een groot gedeelte van de dag te vinden
in het atelier bij het huis, om te schilderen en te tekenen en van elkaar te
genieten.
Muziek maken doen ze ook, in het huis staat een piano waar regelmatig
gebruik van wordt gemaakt. En ze geven lachend toe dat ze om half twee ’s
nachts nog wel eens samen zitten te zingen en te genieten. Ook speelt Wim
accordeon en mondharmonica, al vanaf achtjarige leeftijd. In de tuin staat
een ren met duiven en kippen, ook een hobby van Wim die van kinds af aan
al duiven houdt. In een kas kweken ze hun eigen groenten en Wim bakt
elke dag vers brood.
Verder is hij dirigent van het ouderenkoor in Oldeholtpade, ooit opgericht
vanuit de ANBO, waar hij jarenlang voorzitter van is geweest. Inmiddels
bestaat de vereniging niet meer, maar het koor is nog steeds actief onder
de naam ‘De Rustende Jagers’. Hun repertoire bestaat uit zo’n 134
nummers, waarvan sommige nummers Wim zelf de tekst heeft geschreven,
waaronder één over Oldeholtpade en over de Linde.
Verder geniet het echtpaar lekker van hun pensioen en ‘wat komt, dat
komt.’
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Kleurplaat
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Agenda
11-04-2015
18-04-2015
20-04-2015
29-04 en 24-5
04-05-2015
18-05-2015
23-05-2015
24-05-2015
02-06 t/m 09-06
05-06-2015
06-06-2015
07-06-2015

Ponyconcours Scheeneruiters
Feestelijke Open Dag
Hummelhus
Oud papieractie De Striepe
Kenningsmakingstraining
Kangoeroeklup 5-6-7 jarigen
Herdenking van Plaatselijk
Belang
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij
Landfair Thea Hoogeveen
Kledingcontainer bij De
Striepe
Voetbaltoernooi SCO
Pieter Stuyvesant Kuiertocht
Autocross

Aanvang 09.00 uur
10:00-17:00 uur
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Aanvang 16.00 uur, veld SCO
Aanvang 19:30 uur bij café Wever
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Thema: Feest en vakantie
10.00-17.00 uur, Scheenebospad 5

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.
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