Voorwoord
Een paar weken geleden was het extreem glad in delen van Nederland. Ook
in Oldeholtpade was alles bedekt met een laag ijs. Net te weinig om de
ijsbaan op te kunnen, maar het lukte mensen wel om daadwerkelijk met de
schaatsen onder de straat op te gaan! Op de plekken waar het niet was
gestrooid kon je echt rondjes maken en dat is best bijzonder! Voor de rest
maakt de winter zich nog niet echt kenbaar, het lijkt soms zelfs meer op de
herfst! Erg jammer voor de winterliefhebbers onder ons, maar het kan
natuurlijk nog alle kanten opgaan.
Bij het schrijven van dit voorwoord hebben we net te horen gekregen dat
Oldeholtpade bij een van de drie mooiste dorpen van Friesland hoort!
Dat compliment kunnen we als bewoners en mensen die daarvoor hun
uiterste best hebben gedaan, mooi in onze zak steken!
Terug naar het dagelijks leven, de redactie gaat er weer vol tegenaan.
Omdat we met onze twintigste jaargang bezig zijn, willen we de volgende
editie daar aan wijden. We zijn al druk bezig met het doorspitten van alle
oude jaargangen en we gaan op zoek naar leuke weetjes en artikelen om
op terug te blikken. Hoe was het toen en hoe is het nu?
Daarom vragen wij u om met ons mee te denken en de archieven in te
duiken. Hoe zag het er bijvoorbeeld twintig jaar geleden uit in ons dorp?
Hebben de verenigingen, de kerk of de school misschien nog leuke weetjes,
terugblikken of verhalen van die tijd geleden, naast natuurlijk hun huidige
informatie voor de dorpskrant? Heeft u als dorpsbewoner nog herinneringen
of een verhaal en lijkt u het leuk om als gastschrijver daarover te vertellen?
We stellen uw hulp zeer op prijs! Alles is welkom op
holenpathe@gmail.com
En eigenlijk zijn we best wel benieuwd waar onze naam Holenpathe nou
eigenlijk vandaan komt…
Tot slot willen we u er nog op wijzen dat er nog plek is in de dorpskrant om
uw advertentie te plaatsen van uw bedrijf of instelling. Voor meer
informatie over de prijzen of heeft u andere vragen, kunt u terecht op
bovenstaand e-mailadres.

Volgende kopij inleveren voor:
26 maart 2016
Thema: In Beweging!
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Burgerlijke stand
Geboren:
21-11-2015 Vayen Fardau

Dochter van Ronald en Astrid Kleinsmit
Hesselingstraat 4
25-01-2016 Florian Tijn
Zoon van Geert-Jan van Dam, Wendy Nijholt en Quinn
Westerse kamp 10
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Inwoners:
Anja en Klaas van der Wal
Stellingenweg 23
Richard Staalsmid en Esther Haarsma
Hoofdweg 183 a
Alex de Jong en Thessa Oostra
Stellingenweg 44
Fedde en Ymie van der Zwaag
Grote Kamp 3
Richard Wildeboer, Janneke van Etten,
Westerhofstraat 16
Alex 4 jaar, Liam 3 jaar en Ryan 5
maanden.
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
12-12-2015 Adrie de Vries
03-01-2016 Jacob Geert Pranger

Hoofdweg 110
Stellingenweg 28

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar
verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.
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Column ‘Grote schoonmaak’
Grote schoonmaak? Bestaat die nog? Het schijnt nog wel te gebeuren. In de
loop van het nieuwe jaar voelen nog steeds veel mensen de drang om
helemaal los te gaan in een orgie van sop, mattenkloppers, dweilen en
emmers heet water. En dan allemaal onder het mom van: ‘een opgeruimd
huis is een opgeruimd hoofd!’ Ok, het zal zo zijn, maar laat het dan in
godsnaam een afgezwakte vorm zijn van wat vroeger werd verstaan onder
‘Grote Schoonmaak’. Want dat was echt een verschrikking. Niet alleen voor
het eigen gezin, maar ook voor de buren (die trouwens ook driftig
meededen). Als het een beetje tegen zat, lag de hele buurt overhoop.
Wanneer ik terug denk aan mijn vroege kinderjaren, dan hoor ik nog het
staccato van de tientallen mattenkloppers die tekeer gingen op de massaal
naar buiten gesleepte kleden, matten en wat al niet meer. Om een of
andere reden moest alles naar buiten! Ook het beddengoed moest er aan
geloven. In mijn kinderverbeelding leken de geopende bovenramen op
grote geopende monden waaruit matrassen en dekens als tongen naar
buiten staken. De kinderen mochten niet naar binnen, want daar werd
gesopt, geraagd en gedweild. Moeder ging helemaal op in het schoonmaken
en zag ons niet staan. Uiteindelijk, wanneer de stofwolken (letterlijk) waren
verdwenen, keerde de rust terug in huis en zoetjes aan stond alles weer op
zijn vertrouwde plek. Ook mijn vader verscheen plotseling weer uit het niets
en het dagelijkse leven werd weer voorzichtig opgepakt. Alles verandert,
dus ook de grote schoonmaak. Nu beschikken huisvrouwen(en huismannen)
over stofzuigers, stomers, slimme vloerwissers, etc. Ook matten zijn
grotendeels passé. Laminaat en plavuizen zijn snel en makkelijk schoon te
maken. Kortom, modern ingerichte huizen zijn makkelijker schoon te
maken en daarmee is de hectiek van vroeger behoorlijk afgezwakt.
De grote schoonmaak kan ook in breder verband worden gezien. Of zoals u
wilt, in dorpsverband. In die zin kunnen we denken aan het aanzicht van
ons dorp. Ook daar zijn grote stappen gemaakt. Particulieren en aannemers
hebben zich recentelijk ontfermd over een aantal oudere woningen in het
dorp. Deze woningen zijn inmiddels opgeknapt of herbouwd. Het resultaat
mag er zeker zijn! Ook de werkzaamheden aan de Hervormde kerk en de
aanleg van de ‘Domnees Hoeke’ moeten in dit verband genoemd worden.
Om wat dichter bij huis te blijven, de rubriek ‘De achtertuun van…’ in deze
Dorpskrant, laat ook duidelijk zien dat de grote schoonmaak kennelijk leeft
bij veel dorpsgenoten. Daarnaast mogen we trots zijn op de vele
vrijwilligers die ook een steentje bijdragen aan het uiterlijk en het
onderhoud van de voorzieningen in ons dorp (zie ook de rubriek ‘De
vrijwilliger’ in deze editie). Er blijven natuurlijk altijd zaken welke nog
aandacht verdienen in het kader van de grote schoonmaak. Maar die tillen
we over naar de volgende editie.
Mocht u straks nog zin hebben aan de grote schoonmaak, dan wenst de
redactie van de Holenpathe u in ieder geval veel sterkte en energie.
P.R.
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Een goede gewoonte is het om het nieuwe jaar met veel goede
voornemens te beginnen. Op zaterdagmiddag 2 januari waren bijna alle
buren te gast bij de familie Van Tongeren. Het was erg gezellig en er werd
o.a. gesproken over de individuele voornemens maar ook over de plannen
die we als buurt gezamenlijk gaan ondernemen. De details over de
gezamenlijke acties zullen we hier niet onthullen, maar zal in de loop van
het jaar wel blijken…
* Tjalling en Ria hebben het voornemen om nog meer kilo’s in te leveren.
Ze zijn al een heel eind op de goede weg en zullen zeker hun doel bereiken.
Om de ingezette koers te blijven volgen, zullen er nog menige kilometers
gefietst worden.
* De richting die ze uitstippelen laten ze bepalen door de windrichting en dit
is vanuit huis voor hun moeilijk te bepalen, want de vlaggen van de buren
Kemper en Robben waaien bijna nooit dezelfde kant uit. Dus erop uit en zelf
ervaren of ze aan het eind v/d Hamersweg links of rechtsaf zullen slaan…
* Karin en Alfred hopen dit jaar hun tijdelijke onderkomen te verlaten om
de nieuwe woning te kunnen betrekken, terwijl Jacob en Hilda nog aan het
prille begin staan van hun grote avontuur. Door deze initiatieven blijft de
buurt zich vernieuwen en verjongen.
* Wim en Maria hebben het voornemen om een weekje te verblijven in de
nabijheid van de Mont Ventoux om daar de jaarlijkse sponsortocht
“Klimmen tegen MS” van nabij te beleven. Zoon Wilfred heeft zich hiervoor
opgegeven en zijn motivatie is meer dan de moeite waard om er bij te
willen zijn. Met deze actie wordt geld ingezameld voor onderzoek naar
behandelmogelijkheden en door veel vrijwillige inzet wordt ca 96% van de
opbrengst hieraan besteedt.
Op www://deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/wilfred-kemper-strijdttegen-ms is zijn sponsoractie te volgen.
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Buurtvereniging De Kampen is de laatste weken een aantal keren in het
nieuws geweest.
De Elzen gaan eraf! De kapvergunning is toegewezen en op vrijdagavond
29 januari heeft de commissie Groen in café De Rustende Jager de
bewoners op de hoogte gebracht van de afspraken die gemaakt zijn met de
gemeente.
Het is de bedoeling dat 25 februari aanstaande de bomen worden gekapt.
De bewoners van de Grote Kamp zullen zelf daaraan meewerken, zodat er
geld bespaard kan worden.
Zonder de vasthoudendheid van Piet Nijp, Antoinette van Dijk en Monique
van den Boogaard was dit niet gelukt. Bedankt daarvoor!
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* Het darten is steeds weer terugkerende activiteit. De ene keer is de groep
wat de groter dan de andere keer. Maar de avond is altijd een succes! De
laatste keer waren er zelfs een aantal toeschouwers. In de komende
maanden zullen er weer een paar avonden gepland worden.
* Op 6 februari staat onze traditionele winter BBQ gepland. Ondertussen
zijn de voorbereidingen al in volle gang. We hopen natuurlijk dat veel
buurtbewoners komen. Er is dit jaar gekozen voor het thema Scandinavië.
Een klein groepje kookt dan voor alle aanwezigen. De gerechten zullen
worden aangepast bij het thema.
* De kinderen van De Kampen genoten van de drie ijzeldagen. Ze waren
vrij van school en schaatsten vooral op de nieuwe weg: De Voorkamp. Het
ijs lag er daar goed bij. Maar niet alleen kinderen… Ook Marianne probeerde
op oude noren wat te schaatsen. Dit viel nog niet mee. Ze deed een rondje
Weidekamp. Gelukkig hadden Sieger en Sijtje de chocolademelk klaar
staan. Ook Wijtske en Louise kwamen klunend aansteken. Dit soort
bijzondere dagen zorgt altijd voor hilariteit en gezelligheid. Ondanks de
glijpartijen waren er op De Kampen veel bewoners toch gewoon naar hun
werk gegaan.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en Buitengebied

Bianca v. d. Akker - bianca-jochem@hetnet.nl

* Zoals de 4 afgelopen jaren was het ook dit jaar weer feest in het hok bij
de familie Westenbroek op 31 december. Er werd weer flink gefeest. Zoals
ieder jaar was het weer spannend wie dit jaar de bokaal zou winnen voor
'held van het jaar'. Nou ja bokaal, de bokaal is in de vorm van een echte
piano. Dit jaar was Bennie de Vries de gelukkige winnaar. We hebben
gehoord dat deze inmiddels is beland in de slaapkamer op de eerste
verdieping. We wisten niet dat ze zo sterk waren bij de familie De Vries.
Veel plezier en geniet er van! De gelukkige winnaar van de 2e prijs was
Henk Mendel die een levensechte gans won. Nu maar afwachten of de
ijsbaan nog wel dichtvriest deze winter.
* Op 12 december stond er een grote Abraham aan de Hoofdweg, Edward
werd 50! De hele dag was het prachtig weer, alleen ’s avonds moesten de
feestgangers een complete herfststorm weerstaan. Gelukkig was de loods
prachtig versierd en heerlijk warm. Daarom kon er tot in de kleine uurtjes
volop gedronken en gedanst worden op muziek van dj Jan Betten. Edward
kant terug kijken op een zeer geslaagd feest!
* Twee weken later viel er wat te vieren bij Auke en Femmie. Zij waren op
30 december 40 jaar getrouwd. De buurt had een mooie poort gemaakt met
verlichting. ’s Morgens was er al even tijd voor koffie met gebak en in de
loop van de middag trokken we er met z’n allen op uit om het feest voort te
zetten bij de Rustende Jager. Onder genot van een hapje en een drankje en
sfeervolle muziek hebben we er een gezellige avond van gemaakt!
* Minder fortuinlijk was André. Tijdens het kranten bezorgen is hij zeer
ongelukkig ten val gekomen met als gevolg een gebroken onderbeen.
Dapper als hij was om tijdens code rood de mensen toch op tijd van de
krant te voorzien…
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* Voor anderen was die spekgladde weg toch ook een genot. De jeugd was
vrij van school en het Scheenebospad was omgetoverd tot een ijsbaan, wat
hebben ze genoten!
* Begin dit jaar is er een buurt Whatsapp groep actief van Bos- en
Buitengebied. Elders in deze dorpskrant is daarover meer info te vinden. Als
er nog buurtbewoners zijn die zich hier óók bij aan willen sluiten, dan kan
dat via een mailtje naar karin@maatmanpluimvee.nl.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag
van € 460,00 in Oldeholtpade opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer
en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de
collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te
Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Ooldejaorskuier 2015
Het is 27 december 2015, een stoet van ruim 25 auto’s spoedt zich van
Oldeholtpade naar Olterterp. Het zijn de deelnemers aan de Ooldejaorskuier
georganiseerd door de Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken. Het weer
had beter gekund, maar daar trekken vogelwachters zich natuurlijk niets
van aan. Daar onze gids als vrijwilliger/gids verbonden is aan It Fryske Gea
mogen we parkeren nabij Park Huize Olterterp, waar de natuurorganisatie
in een fraai landhuis haar hoofdvestiging heeft. Voordat we daadwerkelijk
aan de wandeling begonnen vertelde Freddie ons dat het gebied rondom
Olterterp vroeger grotendeels het bezit was van de familie Van Boelens. Op
een gegeven moment zou deze familie meer dan 140 boerderijen in haar
bezit hebben. Het huidige onderkomen van It Fryske Gea werd in 1907
herbouwd en in 1934 geschonken aan It Fryske Gea, terwijl de overige
bezittingen van deze wel erg rijke familie in het bezit kwamen van de
toenmalige Algemene Friesche Verzekeringsmij.
De kuier leidde ons door een heel afwisselend bosgebied; prachtige
eeuwenoude beukenlanen en mooie vennetjes. Door de vele neerslag van
de afgelopen tijd waren de deelnemers met laarzen het beste uit. Voor het
overige werden de waterdichte schoenen behoorlijk op de proef gesteld.
Veel vogels hebben we onderweg niet kunnen waarnemen.
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Dat was natuurlijk ook niet te verwachten als je met een kudde van meer
dan honderd personen de zaak onveilig maakt. Wie we nog wel zagen was
De Keep. In het Stellingwarver Voegelboek van Freddie en Ruurd Jelle las ik
dat de Keep een echte wintergast is in onze regionen. Deze vogel kijkt wat
zijn verblijf betreft dus meer naar de kalender dan naar de temperatuur.
Verheugend was het om onderweg te kunnen constateren dat er wel
degelijk onderhoud aan de bossen wordt gepleegd. Zo was een nieuwe
brede laan aangelegd en aan weerszijden beplant met jonge beuken.
Traditioneel was er ook deze keer een korte pauze ingelast om de
inwendige mens te kunnen versterken met een fris- of kruidendrankje.
Aan het eind van de tocht vatte Freddie alles betreffende dit gebied
nogmaals samen in een mooi gedicht zoals we dat elk jaar van hem gewend
zijn.
Terug in Oldeholtpade werd er nog gezellig nagepraat over de tocht in
eetcafé Wever waar niet alleen de drankjes, maar ook de erwten- en
bonensoep zich goed lieten smaken.
Samenvattend was ook deze 20e Ooldejaorskuier weer een succes. Tot slot
nog een paar statistische gegevens:
Totale afstand van de tocht was 8,2 kilometer en gemiddeld liepen we 4,8
kilometer per uur.
-Henk Koelma-
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Boek Oldeholtpade
Vele inwoners van Oldeholtpade zijn in het bezit van het boek
OLDEHOLTPADE tussen 1900 en 2000.
We zijn nu 16 jaar verder. Er is de laatste jaren niet veel verandert in het
dorp. Een aantal oude woningen zijn verbouwd en er zijn een paar nieuwe
huizen bijgebouwd.
De bedoeling is om alle huizen waarvan nog geen foto in het dorpsboek
staat te fotograferen en ze in een later stadium toe te voegen. Van de
nieuwbouw staan nu alleen overzichtsfoto’s in het boek. De bewoners van
de huizen die er tussen 1900 en 2000 hebben gewoond worden wel
genoemd. De bewonersinfo zal geüpdatet worden tot het heden.
Martin Wieringa is bereid gevonden om de ontbrekende huizen op de foto te
zetten. U kunt hem binnenkort met zijn fototoestel zien rondlopen.
Als alle relevante gegevens binnen zijn wordt bekeken op wat voor manier
de periode 2000 tot en met 2015 verwerkt zal worden. Ook is het de
bedoeling dat het boek gedigitaliseerd wordt zodat in de toekomst
wijzigingen in het straatbeeld gemakkelijk aangepast kunnen worden.
U wordt door ons in een volgend dorpsblad bijgepraat hoe de stand van
zaken is.
-----------------------------------------------------------------------------------Paasbult
We zijn inmiddels alweer begonnen met het maken van een paasbult.
Het is mogelijk om tegen een kleine bijdrage al uw tuin en snoeiafval te
brengen.
Geen stobben, pallets en geverfd hout!
In de maand februari kunt u terecht op afspraak.
Vanaf maart is de bult elke zaterdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Vrijdag 25 maart is de bult ook geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur.
De kosten:
Kleine kar €2,Grote kar €4,Voor een afspraak of verdere informatie kunt u contact opnemen met Erwin
Kuipers telnr. 0620627423 of Otto Kuipers telnr. 0619952548
Paasvuur
1e paasdag 27 maart 2016
Aanvang: 20.00 uur
Op het terrein achter de kerk
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Whatsapp Buurtpreventie
Oldeholtpade heeft op dit moment zes WhatsApp-groepen, waarbij buren
elkaar via de WhatsApp kunnen informeren over verdachte situaties.
- Nieuwbouw West, (P.J.Gorteweg, Hofsteestraat, Westerhofstraat,
G.F.Vosstraat)
Beheerders: Annemiek Hoekstra en Annemiek de Vries-Buter.
Telefoonnummers: 06 43458255 en 06 24253821
- Hoofdweg midden
Beheerder: Sietske de Vries-de Vries.
Telefoonnummer: 06 50560970
- Nieuwbouw Midden (1ste deel van Lycklamastraat, Oltholtstraat,
Wilfred Berrystraat) Beheerder: Alien Braam
Telefoonnummer: 06 31517151
- Bos- en buitengebied, (Scheenebos, Hoofdweg tot nr 58)
Beheerder: Karin Maatman.
Telefoonnummer: 06 30944610
- Hoofdweg West, Hamersweg
Beheerders: Wanda Buist Greaves-Lord en Gunter Buist.
Telefoonnummers: 06 28590854 en 06 51190219
- De Kampen,
Beheerder: Eric van der Linden.
Telefoonnummer: 06 10934178
- Nieuwbouw Oost (Franckenastraat, Hesselinghstraat, van
Lycklamastraat even nrs 6 t/m 8),
Beheerder: Gerda Pal
Telefoonnummer: 06 42792997
Mocht u zich aan willen sluiten bij één van de whatsapp groepen, kunt u
een app sturen naar de beheerder van uw buurt. Een paar buurten staan
nog open. Wie wil een whatsapp groep starten voor de volgende buurten?
-Stellingenweg.
-Kerkenbuurt. (Hoofdweg Oost)
De groepen hebben onderling contact, doordat de beheerders in alle
groepen zitten.
Sinds eind 2015 promoten de gemeente Weststellingwerf en de politie het
gebruik van WhatsApp, zodat buren elkaar informeren over verdachte
situaties. In 2016 volgt hiervan een uitrol met diverse bijeenkomsten door
de gemeente heen. Ook 112 Wolvega is los van de gemeente en de politie
met een eigen initiatief gekomen.
De gemeente verstrekt stickers met de tekst ‘Let op! WhatsApp
Buurtpreventie’, deze kan uw beheerder aanvragen en kunt u via hem/haar
krijgen en bijv. voor het raam plakken.
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Mocht u meer informatie willen over het deelnemen aan één van de
whatsapp groepen, kunt uiteraard ook altijd terecht bij de beheerders.

-----------------------------------------------------------------------------------Vraagje:
Vroeger(1937) stond er naast de kapel op het RK. Kerkhof van Wolvega een
“leuk klein optrekje”. Omdat mijn ouders, Albert en Lena Spin, benoemd
werden tot beheerders van het parochiehuis en tevens kosters van de
Franciscuskerk, mochten zij daar hun intrek nemen. Nu is mijn vraag; is er
iemand die voor mij een foto heeft van dat “kleine optrekje” naast de
kapel? Ik zou er erg blij mee zijn. Met vriendelijke groet,
Corrie Smeding-Spin. 0561-616841
-----------------------------------------------------------------------------------Buurtvereniging ‘De Oolde Meule’ organiseert Nieuwjaarsborrel
voor leden
Op zondagmiddag 3 januari organiseerde het bestuur van Buurtvereniging
‘De Oolde Meule’ vanaf 16:00 uur een Nieuwjaarsborrel in Eetcafé Wever.
De opkomst was groot, maar liefst 32 leden kwamen elkaar onder het genot
van een hapje en een drankje, een gelukkig nieuwjaarswensen. We willen
iedereen bedanken voor een gezellige middag. Voor dit jaar staan nog een
aantal leuke activiteiten op de planning. Graag tot ziens!
-Groeten van het bestuur------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Wij zijn Richard Wildeboer en Janneke van Etten-Wildeboer.
Bijna 9 jaar hebben we in Wilhelminaoord gewoond en nu was het tijd voor
iets meer ruimte in en om huis en dat vonden we op de Westerhofstraat 16
waar wij begin oktober 2015 zijn komen wonen samen met onze kinderen
Alex (4), Liam (3) en Ryan (bijna 6 maand).
Alex gaat naar de Striepe en in het najaar zal ook Liam met hem mee gaan.
Richard werkt als installatie monteur bij een installatie bedrijf in Diever.
We hebben het hier er naar ons zin en hopen hier de komende jaren nog
met veel plezier te wonen!
Vriendelijke groeten,
-Richard, Janneke, Alex, Liam & Ryan10

Even voorstellen,
Wij zijn Henk en Betty en wonen sinds kort op Buitenkamp 5.
Het zal men niet ontgaan zijn, in zo'n klein dorp gaat zo iets als een lopend
vuurtje, vooral als het bouwen van een huis op minder traditionele wijze
gaat.
Voor ons ook een nieuw avontuur, een huis wat op een dag al wind en
waterdicht wordt neergezet, fantastisch dat zoiets kan!
En kijk nu eens wat een mooi huisje wij hebben en wat een uitzicht… wij
zijn er beiden zo blij mee...
Henk komt van oorsprong uit Zwolle en ik uit Noord Holland, maar woon al
ruim 20 jaar in Wolvega.
Ons beide geliefden zijn voor een paar jaar geleden overleden en we weten
wat het is om iemand waar je zoveel van houdt en zoveel jaren lief en leed
mee hebt gedeeld, te moeten missen.
Wij besloten om met elkaar te verder gaan, omdat wij elkaar nog veel te
bieden hebben en hopen nog vele goede jaren met elkaar door te mogen
brengen hier in Oldeholtpade.
-Groet van Henk en Betty------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Ik ben op visite in het ‘hoekje’ van de Weidekamp, op nummer 3 in een
prachtig nieuw huis van Fedde en Ymie van der Zwaag. De meeste keren
schrijven mensen zelf een stukje voor deze rubriek, maar Fedde en Ymie
praten gemakkelijker een uur vol dan een halve pagina schrijven. Dus zo
gezegd zo gedaan. Onder het genot van een kop koffie was dat uur zo vol
gepraat. En hier is dan de verkorte versie. Ymie is opgegroeid in Dokkum
en Fedde in Wouterswoude. Inderdaad dat noemen ze hier helemaal boven
in Friesland. Sinds 1981 tot vorig jaar hebben ze gewoond in Oudehorne,
waar ze een eigen bedrijf / foerage(veevoer)handel ‘Agra de Horne’ hadden
met negen werknemers. Ze hebben vier kinderen en negen kleinkinderen,
waarvan dochter Margreet twee huizen verderop woont met haar gezin.
Niemand van de kinderen had belang om het bedrijf over te nemen en is nu
in ‘vreemde handen’ gevestigd in Joure. Ook al is Fedde de gepensioneerde
leeftijd al gepasseerd, hij werkt af en toe nog wel voor het bedrijf. Ook is hij
af en toe op pad voor de nieuwe melkfabriek A-ware in Heerenveen om
nieuwe klanten te werven. Na het werken is het tijd voor wat ontspanning.
Iedere zondag staat Fedde op de golfbaan in St Nick. Lekker een balletje
slaan in de buitenlucht en daarna even nazitten in de kantine. Ymie heeft
het ook een stuk rustiger zonder hun eigen bedrijf aan huis. Ze past veel op
de kleinkinderen. Voorheen deed ze veel aan Pilatus en het is de bedoeling
om dit hier ook weer te gaan doen. Ze hopen ook samen te genieten van de
omgeving, want ze houden van wandelen en fietsen. Dat zal zeker lukken in
deze omgeving.
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De vrijwilliger
We zijn deze keer op bezoek bij Femmie Raggers. Samen met haar man
Henk wonen ze al weer enkele jaren in hun nieuwe ruime woning aan de
Hamersweg. Dit is inmiddels hun derde stekje in Oldeholtpade. Samen met
hun kinderen hebben ze ook jaren in de ‘Oude Pastorie’ gewoond. Kennelijk
is dit goed bevallen, want de kinderen spreken zelfs nu nog over ‘hun
Pastorie’. Daarna hebben ze nog een aantal jaren aan de Hofsteestraat
gewoond. Henk is momenteel nog werkzaam bij de Postdistributie. Het is
wel de bedoeling om binnenkort van hun pensioen te gaan genieten.
Veel vrijwilligers kunnen eenvoudig geen ‘nee’ zeggen wanneer er een
beroep op hun wordt gedaan. Daarom zijn deze vrijwilligers vaak actief op
velerlei gebied. Dit geldt zeker voor Femmie. Haar vrijwilligerswerk omvat
de Kerkraad, secretaris (30 jaar) van het koor en sinds enkele jaren het
toezicht en beheer van de mini-camping Oldeholtpade. Na het overlijden
van Herman Wijngaard in 2013, hebben Femmie Raggers en Anita
Exterkate de taak van campingbeheerders op zich genomen. Na het vertrek
van Anita, rust deze taak sinds kort alleen nog bij Femmie.
Onze kleine dorpscamping mag zeker uniek genoemd worden. Het
evenemententerrein en de camping vallen onder het Plaatselijk Belang. De
camping wordt geheel en alleen door vrijwilligers gerund. Gasten vinden
hier een gemoedelijke sfeer, rust, vriendelijke mensen en een prachtige
natuur. Op de receptie prijkt het vignet van de ANWB en VEKABO. Ook het
overnachten in de Blokhut is zeer gewild. De camping is tevens een prima
uitvalsbasis voor fiets -en wandeltochten. Veel gasten keren jaarlijks terug
(o.a. Fietsvierdaagse). Het ontbreken van allerlei luxe faciliteiten deert hen
niet. Schoon sanitair, drinkwater en een 6 ampère stroomvoorziening
vinden deze mensen voldoende. Ook de goedverzorgde website (een erfenis
van Herman Wijngaard) wordt zeer gewaardeerd. De werkzaamheden van
de campingbeheerder zijn zeer divers. Femmie verzorgt de boekingen, de
registratie en natuurlijk ook het innen van de campingtarieven. Daarnaast
moeten het sanitair en de blokhut schoongemaakt worden. Gasten kunnen
altijd bij Femmie terecht wanneer het aan iets ontbreekt. Femmie
beantwoordt vragen, helpt mensen op weg, lost storingen op en is in feite
altijd stand-by. Soms gaat dat heel ver. Een gast zag eens zijn nachtrust
verstoord toen zijn luchtbed lek bleek te zijn. Geen probleem, even later
rijdt Femmie richting camping met een matras in de auto gepropt! Maar er
zijn ook vaak leuke ontmoetingen met bijzondere mensen. Een gezin in een
Pipo-wagen, de eenzame kletsnat geregende fietser die dankbaar gebruik
maakt van de knusse blokhut. Een steeds terugkerend Oostenrijks echtpaar
in een camper. En dan die rondtrekkende vrouw met haar ezel! Maar
gewoon een borreltje (of een glaasje fris) drinken met de gasten is
natuurlijk ook gezellig en bovendien een traditie met dank aan Herman
Wijngaard.
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Femmie coördineert ook de onderhoudswerkzaamheden aan het terrein.
Hiervoor roept ze de hulp in van ‘De groengroep’. Ook allemaal vrijwilligers
die o.a. zorgen dat de grasmat er altijd perfect uit ziet. Het feit dat gasten
plezier beleven aan onze mini-camping, blijkt wel uit de betrokkenheid van
deze mensen. Het komt vaak voor dat de toiletten spontaan zijn
schoongemaakt of dat iemand om een hark vraagt om te helpen na het
maaien. Dat soort zaken maken het vrijwilligerswerk alleen maar
plezieriger. Wij wensen Femmie veel succes en plezier voor het komende
campingseizoen!
------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Plaatselijk belang
Reflectorpaaltjes
Voor de dorpsbewoners die belang hebben bij een reflectorpaaltje, ze zijn te
bestellen bij Tecla Nieuwenhuis-van der Werf.
De prijs is € 29,00 per paaltje. De besteltermijn sluit op 1 maart 2016.
Geef je naam, adres en huisnummer door via secretaris@oldeholtpade.info

Snelinternet
In de vorige Holenpathe hebben wij gevraagd aan de mensen die buiten de
bebouwde kom wonen om zich op te geven voor snelinternet en dat waren
er maar 2… Wees eerlijk, dat zijn er toch wel heel weinig! Willen we
glasvezel hebben dan is dat niet alleen voor internet, maar ook voor TV en
bellen, dus voor alles-in-1. Zoals het nu lijkt zijn de kosten ongeveer gelijk
als wat u nu betaald. De werkelijke kosten weten we niet eerder dan dat we
ons allemaal hebben opgegeven. Daarna maken ze een kostenberekening
(kosteloos) en weten we pas wat we moeten betalen. Dus geef je allemaal
op: www.frieslandopglas.nl
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VocaLinde
Na een korte rustperiode zijn we weer gestart met de repetities op
dinsdagavond. We gaan ons nu voorbereiden op een aantal optredens met
ons koor in het voorjaar van 2016. Daarvoor hebben we nog een optreden
gehad bij Legona in Wolvega op maandag 8 februari. Belangrijke datums
zijn 9 april, als we weer naar het concours gaan in Joure, en 23 april, een
gezamenlijke kooravond in de Rinkelbom in Heerenveen, met allemaal
koren waar onze dirigent voor staat. In Joure hebben we wat te verdedigen,
vorig jaar hadden we daar de hoogste dagscore en willen we ook dit jaar
weer proberen daar goed voor de dag te komen. Onze dirigent maakt het
ons niet gemakkelijk daarbij. Waar veel koren voor een concours
terugvallen op nummers die al wat langer door een koor worden gezongen
studeren wij ieder jaar 2 totaal nieuwe nummers in en dan ook nog niet de
gemakkelijkste. Maar wel een uitdaging ieder jaar. Daarna op 23 april een
concertavond met meerdere koren van onze dirigent. vorig jaar hebben we
dat gedaan in Wolvega ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum van de
dirigent, dat was zo leuk dat we daaraan een vervolg gaan geven met dit
concert in de Rinkelbom in Heerenveen. Het wordt een avond met veel
afwisseling omdat de koren die dit gaan verzorgen allemaal verschillend
zijn.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Na een gezellige Sinterklaas- en Kerstviering zijn alle decoraties weer
opgeruimd en naar de zolder gegaan. Vrijdag 11 december hadden we niet
te klagen aan belangstelling voor onze Kerstmarkt. Het was een gezellige
avond met als eindresultaat een mooi bedrag van € 1730.-!!
Maandag 4 januari was de 1e schooldag in 2016, gevolgd door 3 ijzeldagen
waarbij we gekozen hebben voor de veiligheid van iedereen en de school
dicht te houden. De kinderen hebben in elk geval genoten van het
schaatsen op straat!
De toeten van het CITO leerlingvolgsysteem zijn inmiddels achter de rug en
de rapportgesprekken staan voor de deur.
We hebben ook een aantal nieuwe leerlingen
mogen verwelkom op De Striepe; Lucas
Peereboom is vanuit Nijeholtpade bij ons op
school gekomen, Tess van der Hoeven is 4
jaar geworden en zit nu ook bij ons op school
en de familie Beckers is aan de Oltholtstraat in
Oldeholtpade komen wonen en hun kinderen
Rick en Anouk zijn bij ons op school gekomen
in respectievelijk groep 5 en groep 7.
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De leerlingenraad is een aantal malen bij elkaar geweest en gaat op
vrijdagmiddag 26 februari voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een
verkleedfeest organiseren. Ze regelen zelf alles wat ze nodig zijn en het is
mooi om te zien hoe verantwoordelijk ze omgaan met deze taak.
De komende maanden staat er weer van alles op het programma;
voorstellingen van Uur Cultuur voor alle groepen, maandsluitingen en
natuurlijk de open dag op woensdag 16 maart.
Ook zullen onze schakers meedoen aan de Friese kampioenschappen school
schaken. We mogen hier met 2 teams naar toe, we houden u op de hoogte
hoe dit toernooi verlopen is.
Tot de volgende Holenpathe!
-Anita de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Kinderpagina De Striepe
Wist u dat:
Joris Koopstra vuurwerk heeft afgestoken met oud en nieuw rond twaalf
uur en dat hij dit heel leuk vond? Maar de volgende dag moest hij het
natuurlijk opruimen en dat was minder leuk!
Colin de Vries naar FC Bayern München is gegaan? En dat ze met 4-2 van
Borussia Dortmund hadden gewonnen? Robert Lewondowski scoorde 4x
voor Bayern en het was een mooie wedstrijd. Daarna gingen ze snacken en
naar huis.
Martijn Strampel in de vakantie bezoek heeft gehad van zijn neefjes en
nichten uit Engeland? En dat ze heel veel frikadellen hebben gegeten, want
dat hebben ze niet in Engeland.
Emma de Vries baalt omdat ze de laatste tijd veel ziek is geweest.
Gelukkig is ze nu weer beter alleen nog wat verkouden.
Silke Hoogeveen in de kerstvakantie met oud en nieuw naar Centerparks
is geweest? Daar zaten ze in een huisje en hebben het erg leuk gehad. Ze is
ook in een wildwater glijbaan geweest.
Jasmyn Richardson haar moeder met een sneeuwbal heeft bekogeld
terwijl die nietsvermoedend op de schommel zat met broertje Finn? Jasmyn
vond dit erg lachen!!
Arwin Tel op het Comperio College samen met Mika een muurkrant maakt
over de ruimte?
Marit Prakken toen er ijzel lag en de school dicht was, ze ’s avonds buiten
op straat heeft geschaatst? En dat ze in de vakantie naar Londen is
geweest?
Hannah Hoeksma binnenkort op wintersport gaat? Ze kan al aardig skiën
en telt in het Duits tot 5.
Nick Kleinsmit het koken op school tijdens de VOP (Vrije Orientatie
Periode) erg leuk vindt? Hij kan niet wachten tot hij aan de beurt is.
Noortje Kromkamp haar zus en opa en oma een tijd moet missen? Ze
zitten in Australië. Gelukkig mocht ze mee naar Schiphol om ze uit te
zwaaien.
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Esmee van Brussel met haar zus heeft paardgereden in Noordwolde? Ze
zijn beide op het paard blijven zitten en vonden het erg leuk.
Lorenzo van Loenen heel erg van drummen houdt? Ook dit is een
onderdeel van de VOP op woensdag op de Striepe. Hij heeft het basisritme
al bijna onder de knie.
Arne van Veen erg goed is in rekenen, het is dan ook zijn lievelingsvak.
Ook heeft hij op school kookles gehad en pannenkoeken, hamburgers en
een pizza gemaakt. Alles smaakte goed.
Jacco Berger over een paar maand zijn eigen muzieknummer klaar heeft?
Hij ontwikkelt een song op de I-Pad. Je moet ervan houden, het is namelijk
elektrische muziek.
Marrit Kuperus op De Striepe vriendin is met Ilse Meijerink en dat ze
samen veel spelen?
Ilse Meijerink goed is in tekenen en dit dus vaak doet met vriendinnen.
Gelukkig teken je met je handen want op dit moment heeft ze een
gekneusde knie en is het lopen lastig.
Anniek Meyners toen ze ijzelvrij was samen met anderen op een slee van
de heuvel is afgegleden in de jeux de boules bak? Ze deden wie het verste
kwam.
------------------------------------------------------------------------------------

Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Jaarafsluiting jeugd Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Vrijdagavond 20 november hebben we voor de jeugd van de vogelwacht
een jaarafsluiting georganiseerd in de vorm van een dropping.
We hadden bedacht de dropping in het bos van Nijeholtpade rond de
ijsbaan te houden en dan te eindigen bij de Vogelkijkhut. De kinderen
konden de weg vinden door met een zaklamp op de reflectoren te schijnen
en onderweg hingen 20 vragen, die ze moesten beantwoorden.
’s Avonds om half 7 werden de eerste kinderen verwacht bij de familie
Westenbroek aan het Scheenebospad. Van daaruit werden ze door Leo en
Jochem met een begeleider geblindoekt vervoerd naar Nijeholtpade. Hier
begon direct de eerste pret! Na een barre tocht van ruim een uur werden ze
weer opgehaald. Rond 9 uur waren alle groepen weer binnen. Hier kregen
ze een lekkere beker warme chocomel en mochten ze een broodje boven
het vuur bakken, waar een lekker knackworstje tussen kwam. Als
organisatie kijken we terug op een geslaagde avond. Fijn dat er zoveel
ouders altijd willen helpen, alleen dan kunnen we zo’n avond organiseren
en kunnen wij genieten van die glunderende gezichten van de jeugd!
Denk je nu, dat lijkt mij ook wel wat! Stuur dan even een mailtje naar:
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com. Ook zijn wij te vinden op Facebook.
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The Flying Stars
Et is een peer weken slim rustig west veur the Flying Stars. Mar vanof 8
feberwaori gaon we weer los. Eerst een rippetiesie aovend in Lindestede,
dan op zaoterdagaovend 13 feberwaori oonze eigen uutvoering in et
Buurthuus van Noordwoolde. Kaorten bin te bestellen bi’j Peter Spin, tillnr.
616377. Gelokkig bin d’r nog een peer optredens bi’j kommen. Zoe’n leuk
pergramme en dan zo weinig vot te speulen, dat zol zunde wezen. Ok van ’t
zoemer, tiedens de fietsvierdaegse bin we te bewonderen. We speulen dan
op de woensdagaovend in daansdomein Drenth. Mar we bin ok alweer
begonnen mit de veurbereidings veur et volgende seizoen. Zo ziej’ mar, we
staon niet stille. -Femmie------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In et Hoolt
De tennisvereniging heeft na de jaarwisseling last gehad van minder goed
tennisweer. Tot in het begin van januari kon er nog volop getennist worden
op onze 3 banen. En dat gebeurde ook, want er liepen nog 2
wintercompetities en daarnaast hebben verschillende groepjes of duo’s hun
vast speelmomenten door de week heen. Maar toen het ging ijzelen was het
over en dat duurde bijna tot het einde van de maand. Voor veel leden was
dit een ongewoon lange pauze in de beoefening van hun hobby.
Op 21 januari hielden wij onze Algemene Vergadering. Dat is een moment
waarop het bestuur verantwoording aflegt naar de leden en waarop de
plannen voor het komende jaar worden besproken. De bijeenkomst verliep
in een prima sfeer. TV In et Hoolt had een goed 2015 en de leden hebben
zin het nieuwe jaar. Het bespreken van de activiteiten vormde een centraal
punt in de vergadering. Dat is ook terecht, want dat is het bestaansrecht
van een vereniging. Verder was er aandacht voor de financiën, waarbij de
vergadering akkoord ging met het voorstel om de contributie voor 2016
gelijk te houden. Dat betekent dus dat u voor €95 per jaar lid kunt zijn van
de tennisvereniging en het hele jaar kunt tennissen!
Als belangrijk feit mag verder worden genoemd dat de Hoolthakkerpries
2015, de wisselbeker voor een lid dat zich onderscheiden heeft, is uitgereikt
aan Marijke Buitenga. Waarvan akte!
De komende weken wordt er nog getennist voor de Mixwintercompetitie en
zijn we voor een indoortoernooi nog de tennishal in geweest. Vanaf
volgende maand wordt het hopelijk weer voorjaar en kunnen we de
Hoolttuun gaan schoonmaken. Dat is dan de opmaat voor de opening van
een nieuw tennisseizoen. Mogen wij ook u begroeten? Aanmelden kan:
info@tvinethoolt.nl
-Frank Booij-
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S.C.O.
Schoonmaak, in letterlijke en figuurlijke zin, ook aanwezig binnen
SCO.
In deze moderne tijd zal zeker de huidige, werkende generatie niet meer
doen aan een grote schoonmaak, zoals dat vroeger wel gebeurde: Het hele
huis een goede beurt geven, een nieuw kleurtje of een fris geurtje. Tijd
voor wat anders, wat nieuws. Toch kun je een aantal van die gevoelens
zeker ook enten op het gebeuren binnen onze club.
Wat bijvoorbeeld te zeggen van de 450 enthousiaste en gedreven
mountainbikers die op de derde zondag in het nieuwe jaar onder
schitterende winterse omstandigheden langs een grotendeels vernieuwde
route door deze dreven fietsten?
Of de Algemene jaarvergadering waar met veel waardering officieel afscheid
genomen werd van een aantal voormalige bestuursleden, maar waar het
nieuwe verjongde bestuur ook complimenten kreeg voor de wijze waarop
men in dit eerste jaar heeft gefunctioneerd op zowel financieel,
sporttechnisch als organisatorisch gebied.
En wat te denken van die vrijwilligers die in deze wintermaanden de
bestuurskamer en kantine een make-over geven, nadat een creatieve en
inventieve werkgroep daar in het afgelopen half jaar de plannen voor
smeedde?
Maar ook het groeiend aantal nieuwe sponsoren door een andere koers van
de sponsorcommissie, zo bleek onlangs op een relatiemiddag, dat SCO
vooral een warm hart toedraagt vanwege andere maatschappelijke
activiteiten, waardoor men meer is dan een korfbalvereniging alleen.
Daarnaast de prima samenwerking met buurtclub Vios en met het
Buurtsportwerk in W’werf om jeugd de kans te bieden te blijven of te gaan
bewegen via de Kangoeroe Klup of de groeiende welpengroep die dit
voorjaar mogelijk tot drie nieuwe F-teams leidt.
Maar alvorens de korfballers medio maart weer de frisse buitenlucht gaan
opsnuiven wachten hen op tal van fronten nog een viertal belangrijke
speelronden in de zaal, waarin enkele teams strijden om de titel maar de
meeste, waaronder onze grillige hoofdmacht, nog alle zeilen bij moeten
zetten om het vege lijf te redden. Gaat dat lukken? De tijd zal het leren
In het komend zaalseizoen speelt onze hoofdmacht op zaterdag 13 februari
en 5 maart om 20.00 uur nog thuis.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
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Kangoeroe Klup
Wat hebben we weer veel leuke dingen gedaan! Begin december hadden we
natuurlijk de Pietentraining. We waren nog maar net begonnen en komen
daar opeens 3 echte Pieten binnen. Die kwamen gewoon gezellig mee doen
met onze training. Wat was dat een feest! In de week voor Kerst hadden we
nog een Kerstdiner. Bijna alle kangoeroes waren hierbij aanwezig en we
hebben lekker met z’n allen patatjes gegeten. Zondag 17 januari mochten
we met SCO 1 oplopen bij de wedstrijd tegen NIC. Alle kangoeroes hadden
een speler aan de hand en toen werd het opeens helemaal donker in de
zaal. Dit vonden we dan ook allemaal wel spannend, maar ook super leuk.
Vervolgens liepen ze met hun speler, in het donker, naar de middenlijn en
werden ze voor al het publiek voorgesteld. De tribunes zaten helemaal vol
dus kregen ze ook allemaal een groot applaus. In de pauze van de wedstrijd
deden we nog een tikspel (kat en muis). We zouden het bijna vergeten,
maar natuurlijk trainen we op de zaterdagochtend ook nog. We klimmen,
klauteren, rennen, springen en huppelen in het rond. Inmiddels zijn er
alweer 2 nieuwe kangoeroes bij gekomen. Dat zijn Jesse en Lenthe. Ook
staan er nog weer leuke activiteiten op het programma. Zaterdag 13
februari organiseren wij nog een groot Kangoeroe evenement in De Steense
te Wolvega. Dit organiseren wij voor alle Kangoeroes uit Noord-Nederland.
En natuurlijk gaan we binnenkort nog met z’n allen naar Monkeytown.
Wil je een keertje mee trainen? Kom dan op een zaterdagochtend om 9.30
uur naar De Striepe.
------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
Stel je voor – Imagine.
We zijn alweer in 2016 gekomen, hopelijk met de beste wensen van wie
ons dierbaar zijn. Volgens de cabaretiers en andere commentatoren was
2015 geen best jaar. ‘Het jaar van de angst’ noemde iemand het zelfs. In
de oudejaarsdienst ben ik soms ook even iemand die terugblikt en er wat
van zegt. Ik heb me daarbij laten leiden door ‘de top2000 aller tijden’. Het
hoogst geëindigde Nederlandstalige lied was: ‘Mag ik dan bij jou’ van
Claudia de Brey. Dat geeft iets van de angst weer. Mooier was de
internationale nummer 1 dit jaar. Opnieuw onder de aandacht gebracht
door Parijs. Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we daar in de kerk
over nagedacht en nog eens naar de tekst gekeken die John Lennon
schreef. Misschien komt het u vreemd voor dat een dominee het over deze
John heeft. Zou hij het niet beter over Johannes, zijn naamgenoot, kunnen
hebben? Dat was inderdaad de bedoeling die zondag. Maar heden ten dage
kijken we in de kerk niet alleen maar naar verschillen maar ook naar
overeenkomsten; en die zijn er. Zowel John als Johannes is vermoord,
beiden spraken ze (profetisch?) over de toekomst. Ze werden niet begrepen
maar, gelukkig, ook niet vergeten. Beiden wezen ons de weg naar een
betere wereld. Daarom dit artikel als herkenning!
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Stel je voor dat niemand meer reden had om te doden of te vechten. Dat er
geen begeerte en geen armoede was. Dat de mensen één grote familie
werden die de wereld samen deelden. De andere Johannes (de doper
noemen we hem) heeft daar ook toe opgeroepen, om bezit te delen. ‘Als je
2 hemden hebt, geef er dan één weg.’ Tegen soldaten zei hij: ‘Bedreig
niemand, pers mensen niet af ‘. Dat was natuurlijk compleet ander dan ze
gewend waren, revolutionair zelfs, een bekering noemen we dat in de kerk.
Hij zag die verandering mogelijk worden door de man waar hij de aandacht
op vestigde: Jezus van Nazareth. Jezus wilde geen religie stichten maar
mensen oproepen tot geloof in de Schepper en dus in medemenselijkheid.
Over de hel wilde hij niet spreken: ‘Ik vertel je liever over de hemel’, zei hij.
De hemel is niet boven in de lucht maar daar waar mensen als éénheid
willen leven, de wereld willen delen in vrede met elkaar. De woorden van
Jezus, John en Johannes worden vaak vergeten. Of niet?
-PdH. dsdenhollander@hotmail.com.Imagine - John Lennon
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed and hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…
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Welkom op huisnummer…8.
In deze rubriek gaat de redactie op bezoek in Oldeholtpade bij huizen met
hetzelfde huisnummer. Een heel seizoen lang bezoeken we elke editie een
andere straat, benieuwd van wie de voordeur is…
De houtkachel brandt lekker op de Franckenastraat 8 als we binnenkomen.
We kijken direct al onze ogen uit in het huis van Tjeerd Hoekstra en Trea
Bosma. Ook al is ze er zelf bescheiden over, we vinden dat Trea het
prachtig heeft gedecoreerd. En vaak met simpele dingen zoals een vaas die
ze heeft overgeverfd of met oude lampen die Tjeerd ooit eens uit de oud
ijzerbult heeft gevist. Veel dingen zijn zelfgemaakt en het geeft een warme
uitstraling.
Als we aan de tafel zitten en een kop thee voor ons hebben, vragen we hoe
lang ze al op het huidige adres in Oldeholtpade wonen. Trea weet het
meteen: sinds Pinksteren 2003. Tjeerd woont al heel wat langer in ons
dorp. Hij wordt geboren in Boijl, maar verhuist samen met zijn ouders naar
de Hoofdweg in Oldeholtpade als hij twee jaar is. Hij krijgt daar nog een
zusje, Annemiek.
Trea is geboren in Emmeloord en heeft een oudere en een jongere zus.
Lang blijven ze er niet wonen, haar vader komt oorspronkelijk uit Wolvega
en wil graag terug. Zo verhuist
ze op haar tweede met de rest
van het gezin naar Wolvega en
groeit ze daar op.
Ze ontmoeten elkaar in een
café, ook daar weet Trea nog
feilloos de datum van: 26
december
1999,
tweede
kerstdag. Hun eerste date
daarna verloopt niet meteen
helemaal soepel. Ze hebben
een afspraak om samen uit
eten te gaan en terwijl Trea de
tijd steeds verder weg ziet
tikken, vergeet Tjeerd om op
tijd bij haar te zijn. Als hij dan
uiteindelijk toch komt, zijn alle
keukens in de omgeving al
dicht en wordt het een
gehaktbal bij Atte Wever… ‘Ze
wist toen eigenlijk meteen wat
voor vlees ze in de kuip had.’,
grijnst Tjeerd. Gelukkig kwam
het op de volgende date wel
tot een etentje.
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Zoon Max van veertien komt thuis en schuift ook aan. Hij zit in de tweede
klas van het Lindecollege. Dochter Zoë van vierentwintig woont in Wolvega
samen met Steven en werkt als wijkverpleegkundige in de zorg. Ook heeft
ze samen met Janke Fortuin een winkel in Scandinavische woondecoraties
en accessoires, waar ze ook mee op markten staat.
Tjeerd en Trea werken beiden bij Friesland Schroot en verder staat Trea op
donderdag in de winkel van het kippenbedrijf van de familie Maatman en
maakt ze ook schoon bij de familie.
Zoals we al in hadden geschat, vindt ze het leuk om van oude spullen iets
moois of nieuws te maken. Ook tuiniert ze graag wanneer ze tijd heeft.
Tjeerd zijn hobby’s zitten in het hout. Zo maakt hij houtkachels voor buiten
en bouwt hij zelfs een heuse zaag- en kloofmachine.
Max zit op voetbal bij VVO, bij team C2. ‘We hebben nog niets gewonnen.’,
moppert hij een beetje. ‘Maar in het volgende seizoen komen we hopelijk
een klasse lager en gaat het vast beter.’ Verder gaat hij graag chillen met
vrienden en speelt hij computergames.
Het mooiste aan Oldeholtpade vinden ze de natuur. En Max merkt nog even
op dat hij de nieuwe glasbak in Oldeholtpade wel cool vindt.
------------------------------------------------------------------------------------

Wisselgeld
Jan woonde als vrijgezel al jaren in een van de bejaardenwoninkjes in het
dorp. Hij was nog vrij kras en kon nog goed voor zichzelf zorgen. Hij kookte
nog zijn eigen potje en deed ook zelf de boodschappen.
Naast hem woonde Marie, een weduwvrouw, die niet zo goed meer uit de
voeten kon. Dus deed Jan ook voor Marie de boodschappen. Als hij dan de
kaas en de boter, de jam en het halve brood op de keukentafel uitstalde,
liep Marie naar het dressoir om de beurs uit de la te halen. ‘Hoeveel krijg je
van me?’, vroeg ze. ‘Kijk’, zei hij. ‘Hier is het kassabonnetje daar staat alles
op.’ Marie nam het briefje aan en schrok: ‘Hoe kan dat nou?’, flapte ze er
uit. ‘Zoveel had ik niet verwacht.’ .
Johan schrok nu ook van haar schelle stem en van haar rode kleur en een
beetje kortaf zei hij: ‘Ja Marie, ik kan er ook niks aan doen dat het je
tegenvalt, maar het zijn de boodschappen zoals jij ze zelf op papier gezet
hebt. En dat staat ook op de kassabon leg ze naast elkaar dan kun je zien
of het klopt.’
‘Maar zo'n hoog bedrag heb ik anders nooit, bijna 20 euro’. Marie keek er
wat zuinig bij, maar besloot toch met Jan af te rekenen en maakte haar
portemonnee open. ‘Och’, zei ze, ‘ik zie dat ik alleen maar een briefje van
vijftig heb, heb je daar van terug?’
Toen pakte Jan ook zijn knip. ‘Ja hoor dat lukt wel.’. En hij telde het
wisselgeld uit op de tafel, waarna Marie het opstreek en in haar beurs liet
glijden.
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's Avonds ging bij Marie de bel en zag zij Jan op de stoep staan. ‘Wij
hebben vanmiddag niet goed gerekend.’, zei hij voorzichtig. Marie schrok
weer. ‘Ja’, stotterde Jan, ‘ik heb je terug gegeven van vijftig euro, maar ik
heb niet het briefje van vijftig gekregen.’
‘WAT zeg je me nou?’, gilde Marie, draaide zich om en liep met stijve benen
naar het dressoir. Ze pakte de beurs en keerde de inhoud op de tafel. Daar
lag het wisselgeld en nog een briefje van vijf en enkele euromunten. ‘
Kijk nou zelf man, het wisselgeld, maar geen briefje van vijftig.’
‘Misschien heb je het in je schort gestopt en vergeten om het mij te geven’.
Maar dat had Jan beter niet kunnen zeggen.
‘WIL JIJ MIJ VOOR EEN DIEF UITMAKEN?!’, krijste Marie en daarop volgden
nog wat teksten die ik hier niet zal herhalen...
Maar Jan hoorde ze niet meer, hij was al op weg naar zijn eigen thuis. Die
nacht sliepen beide buren niet al te best. De volgende morgen kwam de
jongste zus van Jan om hem, zo als afgesproken, te helpen bij de GROTE
SCHOONMAAK en toen Jan de deur wou openmaken, kon hij nergens de
sleutel vinden. Niet in de deur, niet in de la, niet op de schoorsteenmantel
en ook niet in zijn broekzak of misschien zijn jaszak?
Nee waar Jan ook keek, een sleutel vond hij niet. Nog een keer alles na
zoeken en onderste boven keren. EN ja, daar rammelde wat in zijn jaszak,
De sleutel! Door een gat in de voering van de jaszak was de sleutel in de
jaszoom terecht gekomen. Die moest er nog even uitgepeuterd worden en
toen kwam daar ook een briefje van vijftig te voorschijn. HET briefje van
vijftig… Of Jan ook weer de boodschappen voor Marie heeft gedaan,
vermeldt de geschiedenis niet…
-Groeten van Nico------------------------------------------------------------------------------------

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

Hesselinghstraat 14
Scheenekamp 11
Franckenastraat 6
Scheenebospad 8
Hesselinghstraat10 C
Hofsteestraat 6

7. Van Lyclamastraat 2
8. Hoofdweg 76
9. Hoofdweg 150
10. Stellingenweg 22
11. Hoofdweg 141 A
12. Hamersweg 11

Winnaar Kerstpuzzel
Hans en Saakje Bronger van harte gefeliciteerd! Uw prijs
(een leuk en lekker pakketje) wordt binnenkort bezorgd.
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Het Prikbord

Het voorjaar staat weer voor de deur.
Dus is het weer tijd om nestkastjes op te hangen.
De vogelwacht Oldeholtpade verkoopt deze al vanaf €4,-.
Voor meer info: vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
of bel Leo Westenbroek 06-31551676

De jeugdvogelwacht Oldeholtpade e.o.
is op zoek naar nieuwe jeugdleden.
Lijkt het je een keer leuk om mee te doen
met een activiteit, geef je dan op bij
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
of bel voor info naar Bianca van den Akker: 06-401905

Paasvuur
1e paasdag
Aanvang : 20.00 uur
Op het terrein achter de kerk
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Agenda
14-03
23-02-2016
27-03-2016
26-03-2016

Oud papieractie De Striepe
Jaarverg. Plaatselijk Belang
Paasvuur
Inleveren kopij

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00 uur, Café van der Meer
20.00 uur Terrein achter de kerk

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

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