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Voorwoord 

 
Twintig jaar Holenpathe.  
Ondanks dat het niet een ‘echt’ jubileum is, willen we er als redactie toch 
graag bij stil staan. Er is in de loop der jaren natuurlijk een heleboel 
veranderd. Niet alleen deze krant is door een aantal vernieuwingen gegaan, 

zowel in samenstelling van de redactie als in vernieuwing van de krant zelf, 
maar ook ons dorp is veranderd. Zoals we in de vorige editie al vermeld 
hadden, toen was het namelijk net bekend, horen we bij de mooiste drie 
dorpen van Friesland. Hoe trots kunnen we zijn? 
Buitenstaanders, die door Oldeholtpade komen op wat voor manier dan 
ook, merken vaak op dat het een mooi dorp is. In de interviews met 
dorpsbewoners die we de afgelopen edities hebben gehad, komt vaak naar 

voren dat we bepaalde voorzieningen missen. Maar toch weegt dat niet op 
tegen al het andere wat we wél hebben. De natuur is aan alle kanten 
aanwezig. Of we nu langs weilanden willen lopen of door het bos, het kan 
allemaal. Op steenworp afstand ligt Wolvega, en ach, daar willen we best 
even een stukje voor rijden of fietsen als we iets nodig hebben. 
 
Er zijn veel buurtverenigingen in ons dorp, sommigen iets actiever als de 

anderen, maar toch zijn we in het algemeen sterk betrokken bij elkaar en 
willen we graag elkaars gezelschap opzoeken. 
Het mooiste voorbeeld zijn toch de dorpsfeesten, waar iedereen straks in 
mei toch stiekem naar uit begint te kijken. Op sportief vlak zijn we ook 

goed vertegenwoordigd door onder andere de voetbalvereniging, 
korfbalvereniging en tennisvereniging. Zij brengen veel nieuws over het wel 

en wee in onze dorpskrant. Zoals in de column verderop in de krant al 
wordt vermeld, hebben we een rijk dorp met zowel veel geschiedenis als 
toekomst. 
 
Als extra bijlage hebben we een aantal berichten geselecteerd die in 
eerdere dorpskranten hebben gestaan. Het was voor de redactie erg leuk 
om in de oudere uitgaven terug te kijken. Hopelijk beleeft u er als lezer net 

zoveel plezier aan en we gaan met veel inzet op weg naar ons 25 jarige 

bestaan! 
Wij hebben er in elk geval veel vertrouwen in! 
 

 

 

Volgende kopij inleveren voor: 14 mei 2016 
 

     Thema: Geslaagd! 
 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?url=http://plazilla.com/page/4295068200/story-of-life&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxrIz7svfLAhUBmg8KHWDxCjIQwW4IODAR&sig2=iFuCjH_4KC8-fSPS_VFjBQ&usg=AFQjCNEqZhYd8DtUYzjhZuwM9LMMukkMUQ
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Burgerlijke stand 
 

Overleden: 
 

01-05-2016  Jan Bakker Hamersweg 10 
 

Nieuwe Inwoners: 
 

Ron en Fiona Spaans Hoofdweg 137 
Ivo, Irene, Tim, Anouk en Rik Beckers Oltholtstraat 3 
 

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente 

maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele 
onvolkomenheden.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ons nieuwe redactielid 

 

Ik ben Albertje Meijerink. Ik woon met mijn 
gezin aan de Weidekamp in  Oldeholtpade. Toen 
mij werd gevraagd of ik ook in de dorpskrant-

redactie  zou willen, zei ik direct enthousiast 
“ja!”. Het lijkt mij leuk om op deze manier bij 

het dorp betrokken te zijn.   
Ik zal de taak van penningmeester overnemen 
van Gerlinda Delfsma. Deze functie is geheel 

nieuw voor mij, maar ik zal me er  voor  100% voor inzetten en dan komt 
het vast goed. Ik heb er zin in!  
-Groet Albertje-   
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Even voorstellen 
 

Wij (Ron en Fiona Spaans) zijn in januari komen wonen aan de Hoofdweg 

237. Eigenlijk zijn wij geen nieuwe inwoners. Hiervoor woonden wij aan de 
Westerse Kamp. Ik (Fiona) ben hier in 2010 komen wonen. In 2012 heb ik 
Ron leren kennen. Sinds 2014 is Ron in Oldeholtpade komen wonen. 
Hiervoor woonde hij in Balkbrug. 
Wij houden allebei graag van dieren. Vandaar dat wij een plekje zochten 
waar wij dieren kunnen gaan houden. Dit is ons gegund door aan de 
Hoofdweg te mogen wonen. Inmiddels hebben wij 3 ezeltjes. Daar komen in 

juni/juli nog 3 jonge landgeiten bij. Ron heeft nog 2 papegaaien. Deze zijn 
op dit moment bij zijn ouders. Tegen de tijd dat de verbouwing klaar is 
komen deze naar ons toe.  

Ron werkt bij een jachtenbouwer als meubelmaker in Vollenhove. Ik werk 
bij een verwarmingsbedrijf in Drachten. Daarnaast houden wij beiden van 
wandelen en sporten (hardlopen en mountainbiken).  
De komende jaren hopen wij dat we met veel plezier aan de Hoofdweg 

mogen wonen. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Sinds 15 januari zijn wij, Yvo en Irene Beckers, samen met onze 3 kinderen 

de nieuwe bewoners van de Oltholtstraat 3. Wij zijn vanuit Lochem in de 
Achterhoek deze kant op verhuisd in verband met het werk van Yvo binnen 
Friesland Campina. Onze oudste zoon, Tim, gaat naar het 2e van het Linde 
College. Onze andere 2 kinderen gaan naar De Striepe, Anouk in groep 7 en 

Rick in groep 5. Daarnaast sporten de oudste 2 in Oldeholtpade, Tim zit op 
voetbal, Anouk zit op korfbal.  
Na een paar grote verbouwingen/veranderingen aan de woning heeft 

onlangs ook de tuin het moeten ontgelden. Deze is het de hulp van een 
aantal buren en buurtbewoners geheel “ontboomt”, dit ter verhoging van 
het paasvuur, en zal opnieuw worden ingericht. Het inburgeren voor ons en 
de kinderen loopt voorspoedig, dit komt grotendeels door de buren, werk, 
school en vele andere geïnteresseerden. Voorlopig is Irene nog als fulltime 
huismoeder thuis aan de slag, daarnaast ook actief als invuller van 

belastingaangiftes voor de FNV. Hierdoor is er volop tijd om de 
verhuisdozen verder uit te pakken en regelmatig een ronde met de hond te 

maken. We hopen nog veel plezier in Oldeholtpade te hebben. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Buurtpraot 
 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Buurman Jan Bakker – de keioloog -  is na een kort verblijf in 
Wilgenstede overleden. Op dinsdagmiddag 1 maart konden wij in z’n eigen 
vertrouwde omgeving afscheid van hem nemen. Met zijn overlijden 
verliezen we een markant persoon en zal de locatie van de “stenentuin” niet 

meer worden zoals het was.  
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Zijn nieuwe levenspartner en voormalig dorpsgenoot, Jo de Jong, heeft de 
laatste tijd veel voor Jan betekend en naast zijn kinderen wensen wij haar 
veel kracht toe om een invulling te geven aan de leegte die nu achterblijft. 
 

* Heeft u eind februari het aantal tractoren met dumpers geteld die 

gedurende enkele dagen zwarte grond transporteerden van Wolvega naar 
de Hamersweg? We mogen aannemen dat Jacob en Hilda nauwkeurig weten 
hoeveel kuub er is getransporteerd (en betaald moet worden). De totale 
hoeveelheid uitgegraven grond van de tunnel onder het spoor is opgeslagen 
bij hun nieuwe woonstee. 
Even dachten de aanwonenden: ‘Gaan ze misschien hun huis op een terp 

bouwen of wellicht (gedeeltelijk) onder een heuvel en wordt in dit laatste 
geval de historie van holbewoners aan de Hamersweg weer actueel?’ 
 

* Maar ook nu gaat de spreuk “de tijd zal het leren” weer op want inmiddels 

is die hele grote berg grond geslecht. Hierdoor komen Jacob en Hilda op 

(gelijk) niveau te wonen evenals de overige aanwonenden. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bos- en Buitengebied Bianca v. d. Akker - bianca-jochem@hetnet.nl 
 

* Gerard van de Vegt is onlangs 60 jaar geworden. Deze mijlpaal werd op 
zondag 20 maart gevierd. Er was een heuse surpriseparty georganiseerd 
door zijn dochters. Gerard kwam nietsvermoedend thuis van een heerlijke 
brunch en werd in de als feestzaal omgebouwde loods toegezongen door 
diverse familieleden, vrienden en buren. Hier heeft hij onder het genot van 
een hapje en een drankje met alle genodigden zijn verjaardag gevierd.  

 

* De Lente heeft ook hier zijn entree gemaakt. Alles begint weer te groeien 
en te bloeien, prachtig om te zien. En ook bij verschillende bewoners van 
het Bos-en buitengebied dartelen er vrolijke lammetjes in de wei. 
 

* Inmiddels is André al aardig hersteld, hij fietst en loopt alweer zonder 
krukken. Binnenkort zal hij weer de krant rondbrengen. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

* Kerkebuurt in beweging 
Om te praten over beweging zoals het thema aangeeft. Is dit een buurt 

waar eigenlijk altijd wel beweging is. Wat betreft het heen en terug gaan 
over dit deel van het dorp. Velen gaan er langs naar de school, de 
sportclub, het café, de kerk en andere activiteiten die in desbetreffende 

gebouwen, bossen of weilanden plaatsvinden.  
 

* Nu het weer langer licht is zijn vele buurtbewoners weer druk in de weer 
in hun tuin. Om deze weer zo mooi mogelijk te maken voor het komende 

seizoen. Dit heeft er mede toe geleid dat we voor 2016 tot het mooiste dorp 
van Friesland behoren. Er zijn zelfs tuinen die open zijn voor het publiek. 
Dat beweegt weer vele extra bezoekers over de Kerkebuurt. 
 
 
 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
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* Ook is het fijn dat bewoners extra opletten als er vreemde dingen 
gebeuren bij de buren. Inmiddels is de Kerkebuurt ook bij de 
buurtpreventie app aangesloten.  Hierover is meer in de vorige editie 

geschreven. 
 

* Wat er achter de vele deuren in de buurt zich beweegt, weten velen niet. 
Dus bewoners is er nieuws wat u graag wilt delen met het dorp, zoals 
geslaagd, naar een andere school, een jubileum, ziekte, wil je iets over je 
hobby kwijt, of iets vertellen over een mooie reis of misschien je werk enz. 
Dan kan je dat naar bovenstaand e mail adres mailen. Ook de bewoners 
aan de hoofdweg tot de scheiding met Nijeholtpade kunnen hun 

belevenissen doormailen. 
 

* Zijn er vanuit de buurt nog ideeën om onze dorpsversiering nog iets uit te 
bereiden voor het komende dorpsfeest?  Dit hoeven geen grote dingen te 

zijn, kleine veranderingen zijn ook welkom. Dit zorgt ook voor een 

beweging in de buurt. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wetenswaardigheden 
 

Cheque 't Anlopien 

Op 13 februari 14.00 uur werden we 
verwacht als bestuur van de 
speeltuinvereniging samen met nog 3 
besturen van de dorpen: Ter Idzard, 

Nijeholtpade en De Hoeve bij het 't 
Anlopien. Daar werden we allen 
hartelijk welkom geheten door de 

stichting ’t Anlopien, bestaande uit 
Wim Kemper, Stijntje Bruinsma en 
Arjan Schultinga. Wim Kemper 
opende met een welkomstwoord en 
vertelde over het ontstaan van de peuterspeelzaal. Met als eindresultaat het 
huidige gebouw, ontstaan door hulp van vrijwilligers. Doordat er nu geen 
gebruik meer van wordt gemaakt als peuterspeelzaal kwamen de 

bestuursleden van de stichting op het idee om een gift te geven aan de 

dorpen die hier jarenlang gebruik van hebben gemaakt. Deze gift bestaat 
uit €10,000- per dorp en deze gift is bedoeld om iets tastbaars in het 
dorp(en) neer te zetten voor de kinderen. Wij als bestuur hebben een plan 

voorgedragen bij de stichting en onderbouwt.  
Ons plan is om in de grote speeltuin een pannakooi 

te realiseren. Wij menen hiermee een grote wens 
van veel kinderen in vervulling te laten gaan. 
Als bestuur van de speeltuinvereniging en ook de 
mensen uit het dorp zijn we zeer dankbaar voor 
deze gift 
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Nieuws van de gemeente Ter Holten  
We hebben een nieuwe locatie!! Dankbaar en blij zijn wij 
met onze nieuwe plek voor onze jeugd, maar zeker ook 

voor iedereen van onze gemeente en voor diegene die 
graag op een laagdrempelige manier kennis wil maken met 
onze gemeente en onze activiteiten. Het gebouw ’t 
Anlopien (oude peuterspeelzaal) is een heel jaar ter onze beschikking.  

Enthousiast zijn wij jeugdwerkers zeker! Het biedt tal van mogelijkheden 
zoals de zondagsschoolochtenden,  een eigen plek voor de groep Connect 
en Discover, soos voor de jongeren een x aantal keer per maand, 
gemeenteavonden, gezellige bijeenkomsten etc, etc.  
Binnenkort gaan wij het gebouw schoonmaken en er een gezellige plek van 
maken en dan kunnen we van START. Op 15 mei na de feestelijke 
kerkdienst (waarin een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof 

willen doen) zullen we met elkaar en iedereen die een kijkje wil nemen het 
gebouw openen onder het genot van een bakje koffie/thee/fris met iets 
lekkers. Nieuwsgierig? Kom gerust want de deuren staan voor iedereen 
open! Binnenkort maken wij een schema met wat er zoal te doen is in ‘t 
Anlopien! Zodat u of jij kunt komen wanneer u het leuk lijkt! U hoort ervan! 
 

Een vriendelijke en enthousiaste groet namens alle jeugdwerkers! 
Anneke, Bauke, Tieneke, Sippie, Marian, Pieter, Louwina en Klasien 
0561-688945 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Informatiemarkt 

Op zaterdag 5 maart was er in Wolvega een informatiemarkt waarvan 
Plaatselijk Belang Oldeholtpade één van de initiatiefnemers en 
organisatoren was. Het doel van deze markt om senioren te informeren 

over de mogelijkheden om zo lang mogelijk en veilig thuis te kunnen blijven 
wonen, was een groot succes. Op sommige momenten kon je in de nauwe 
gangen van het Lindecollege wel over de hoofden lopen. Degenen die 5 
maart verhinderd waren of nog nadere informatie wensen (over bijv. 
vergunning vrij aanbouwen), kunnen te allen tijde terecht bij één van de 
standhouders nl. Bouwbedrijf Kemper, tel. 688374.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Beste Olpaegers, 
Na 58 jaar in Oldeholtpade te hebben gewoond, ben ik verhuist naar 
Wolvega. Olpae blijft mijn dorpie. Ik blijf wel naar Oldeholtpade en Ter 

Idzard komen, vanwege de kinderen. 
Warme groet,  Joke de Vries. (Ik heb de koffie altijd klaar als ik thuis ben) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bijen 
Bijenzwermen in uw tuin? 
Graag een telefoontje naar Jaap Langeveld. Tel: 0654900625 
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Column 

  

Is een jubileum altijd bijzonder? Bij een jubileum ga ik er van uit dat er na 
lange tijd iets bereikt is en dat er iets te vieren valt, toch? Het kan 
natuurlijk ook gewoon een kwestie zijn van je tijd uitzitten en dan komt dat 

jubileum vanzelf wel. Maar kun je dan nog spreken van een bijzonder 
jubileum? Voorbeeld: 
Een medewerker van een bedrijf viert zijn 20 jarig dienstverband. Bij dit 
jubileum zijn alle collega’s en de directie aanwezig. De directeur buigt zich 
naar zijn adjunct-directeur en vraagt hem voorzichtig “wie is dat?” Waarop 
zijn collega zegt “dat is Pieterse”. De directeur zwijgt een poos en vraagt 
hem vervolgens: “En wat heeft hij precies gedaan bij ons?”. Zegt zijn 

collega: “Dat weet ik niet, maar in ieder geval doet hij het al 20 jaar”. 

De dorpskrant Holenpathe viert zijn 20 jarig jubileum en dat vind ik 
bijzonder. Ik mag mij al 25 jaar inwoner van Oldeholtpade noemen en ik 
lees de dorpskrant vanaf de eerste editie. In het begin vooral vanwege de 
nuttige informatie, zoals de aankondiging van diverse evenementen 
(paasvuur, dorpsfeesten, Bottema-dagen, etc.). Maar na mate ik mij meer 
“thuis” ging voelen in Oldeholtpade en ik steeds vaker over “ons dorp” 

sprak, kwam hier toch verandering in. Met veel plezier lees ik nu ook de 
columns en rubrieken. Op die manier blijf ik de verbondenheid met het dorp 
voelen. Die verbondenheid was er natuurlijk al, maar de dorpskrant biedt 
mij daarnaast ook een kijkje in het leven van mijn dorpsgenoten. En 
daarmee doel ik op de “voorstel” en “vrijwilligers” rubrieken. Keer op keer 

kost het kennelijk geen enkele moeite om deze rubrieken te vullen. Vind ik 

ook bijzonder. Het leven in een dorp vind ik heerlijk. Het drukke en vaak 
onpersoonlijke leven van de stad heb ik al lang achter mij gelaten. Mensen 
in steden leven vaak langs elkaar heen. Men kent de buren nauwelijks. De 
kranten beperken zich tot het landelijk nieuws. Maar wanneer mijn 
buurjongen zijn diploma haalt, staat dat gewoon in de dorpskrant! 
Kneuterig? Misschien, maar kneuterigheid kan in mijn optiek ook uitgelegd 
worden als saamhorigheid, betrokkenheid en leefbaarheid. Daarin vervult 

de dorpskrant al 20 jaar een rol. Vind ik ook bijzonder. Wanneer ik de 
rubriek “buurtverenigingen” lees en daarmee deelgenoot word van het lief 
en leed van mijn mede-buurtbewoners, besef ik hoe dicht de dorpskrant bij 

de mensen komt. En dat is de essentie en de kracht van onze dorpskrant: 
dicht bij de mensen blijven door informatie te verstrekken op een informele, 
herkenbare en leesbare manier. Een dorpskrant met een hoge oplage en 
een goede financiële ondersteuning (lees waardering) van de lezers. 

Proficiat en op naar de 25 jaar!     
Een bijzonder jubileum. Punt! 
-P.R.-   
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Verenigingsnieuws 

 

Plaatselijk belang 
 

Mooiste dorp van Friesland 
Een bord met deze tekst hangt sinds kort op drie plaatsen in ons dorp. 
Soms heb je van die zaken waar je “toevallig” mee in aanraking komt, zo 

ook met dit gebeuren: 
Enkele jaren geleden op een bijeenkomst van vele PB-besturen liep ik een 
actieve jonge vrouw tegen het lijf, die leuke ideeën had over hoe je een 
dorp aantrekkelijk kunt houden, ook voor nieuwe bewoners. Wij hebben 
haar uitgenodigd en zij gaf aan waar ons dorp nog te verfraaien was. Later 
liet zij dat ook op een PB jaarvergadering met fotobeelden zien. Hierna 

hebben vele dorpsgenoten hard gewerkt om er wat moois van te maken en 
zie daar nu het resultaat van: HET MOOISTE DORP VAN FRIESLAND! 
We moeten deze uitverkiezing wel delen met het dorp Burgwerd en 
Gaastmeer, maar dat maakt ons niet minder trots. 
De feestelijke uitreiking van de beoordeling vond plaats op woensdag 11 
maart in Burgwerd. Daar werden we gefeliciteerd en toegesproken door een 
gedeputeerde en daar ontvingen we ook van onze eigen wethouder 

Jongbloed de drie borden die nu ons dorp sieren. Al met al een feestelijke 
middag. Met dank aan de vele bewoners voor de medewerking aan dit 
resultaat. 
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BEOORDELING  OLDEHOLTPADE 

’MOAISTE DORP FAN Fryslân’ 
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V.V.V. 
 

Beste leden, 
De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging 
bedraagt € 5,00. Leden die ons gemachtigd hebben de contributie 
automatisch af te schrijven krijgen een korting en betalen € 4,50. 
 

Indien u ons nog niet hebt gemachtigd tot het afschrijven van de 
contributie, dan 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 2015/2016”. 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan van Tongeren 

Hamersweg 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: 

 

Iban:………………………………… 

 

Naam en voorletters:…………………………………………… 

   

Adres:………………………………………………… 

  

Postcode en plaats:………………………………………… 

 

Datum:……………………………………  Handtekening………………………………………………  

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

Dorpsfeest, geef je op voor de Talentenjacht 
De V.V.V. is al weer enkele maanden “in beweging” met de voorbereiding 
en organisatie van de autocross op 12 juni en natuurlijk ons dorpsfeest op 

17, 18 en 19 juni. Ook dit jaar hebben we weer een spetterend 
feestprogramma samengesteld voor alle leeftijden en voor alle inwoners 

van ons mooie dorp en in de naaste omgeving.  
Om iedereen enthousiast te maken alvast enkele activiteiten tijdens het 
dorpsfeest. Op vrijdag 17 juni organiseren wij een Talentenjacht. Blink je 
uit in sport, muziek, dans, cabaret of toneel? Heb je een huisdier die 
kunstjes kan of kun je iemand laten verdwijnen met de ultieme 
goocheltruc? Beschik je over andere kwaliteiten, die je graag wilt delen met 
het publiek in de feesttent? Wil je alleen of met vrienden, familie of buren? 

Doe gewoon gezellig mee op vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur en 
laat ons verbazen met jouw bijzondere act.  
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Opgave uiterlijk op 11 juni a.s.  
bij Jolanda Halsema tel. 68 86 08  

of via onze mail: oldeholtpadevvv@gmail.com 

Of reageer op ons bericht/opgaveformulier op Facebook 
 https://www.facebook.com/feestenoldeholtpade/ 

 

En “like” onze Facebookpagina dan ook gelijk voor een groter bereik! 
De jeugdwerkgroep verzorgt het programma op de vrijdagmiddag en de 
zaterdagmorgen. Ongetwijfeld wordt dit weer een geweldig feest voor de 
leerlingen van de basisschool en voor onze jongste dorpsgenoten die elders 
naar school gaan.  

Zaterdagmiddag organiseren we Volleybal. Informatie over opgave en de 
contactpersonen volgt in de volgende dorpskrant. Hou alvast deze datum 
vrij! Uiteraard wordt iedere feestavond de tent plat gespeeld door een 

geweldige band. De voetjes gaan gegarandeerd drie avonden van de vloer. 
De namen van de bands en alle overige feestactiviteiten worden bekend 
gemaakt in de volgende dorpskrant en dan ook op onze Facebookpagina. 

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

Thema buurtversiering dorpsfeest 2016 
Oldeholtpade is uitgeroepen tot het mooiste dorp van Friesland. Daarom is 
als thema gekozen “creëer je eigen idee om ons dorp nog mooier te maken 

tijdens het dorpsfeest”.  Laat je fantasie de vrije loop. Verzamel je buren en 
ga met elkaar gezellig aan de slag.  
We willen niet alleen het mooiste dorp zijn, maar ook het gezelligste dorp 
van Fryslân! En natuurlijk volgt voor de winnende buurt de eeuwige roem 

van “de mooiste buurtversiering in het mooiste dorp van Friesland”. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VocaLinde 
 

In de week waarin we dit schrijven zijn we als koor in de afrondende fase 

voor ons optreden op het jaarlijkse concours in Joure. We hebben 2 
nummers ingestudeerd die we daar zullen zingen en laten beoordelen door 
een vakjury. Aan het concours doen 25 koren uit Friesland mee en we 
mogen best trots zijn op het feit dat wij als koor daar ieder jaar hoog weten 

te eindigen. De nummers die we nu zullen zingen zijn totaal verschillend, 
een medley van Elton John waarin een 4-tal zeer bekende liedjes aan elkaar 
zijn gebreid, verschillende tempo's en erg mooie zang en pianobegeleiding. 

En daarna zingen we Ambrella, een tempo nummer waarbij we voor het 
eerst de samenstelling van de stemmen door elkaar hebben gemixt. Dat 
heeft heel veel moeite gekost tijdens de repetities dus we zijn zeer 
benieuwd hoe we dat er vanaf gaan brengen. Het concours is op 9 april, als 
u deze dorpskrant onder ogen krijgt weten wij al meer, maar zullen u dat 
ook vertellen in de volgende editie. Als we dat achter de rug hebben maken 
we ons klaar voor een gezamenlijke zangavond op zaterdag 23 april in de 

Rinkelbom te Heerenveen.  

mailto:oldeholtpadevvv@gmail.com
https://www.facebook.com/feestenoldeholtpade/
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Onze dirigent heeft een 5 tal koren onder haar bezielende leiding en nadat 
we dit vorig jaar voor het eerst hebben gedaan gaan we dit mogelijk een 
traditie laten worden. Deze keer treden er 4 koren op deze avond in de 

schijnwerpers en maken we er een sfeervolle avond van met totaal 
verschillende optredens. Deze kooravond is voor iedereen toegankelijk dus 
als u daar ook van wilt genieten kom dan zaterdag 23 april naar de 
Rinkelbom in Heerenveen.  En wilt u meer weten over ons koor dan zijn we 

vanaf nu ook te vinden op internet via www.Vocalinde.nl. Sinds enige tijd is 
deze website in de lucht en al is de invulling op dit moment nog niet 
volledig. De meest noodzakelijke dingen zijn er wel te vinden. 
Als we dan 23 april ook hebben gehad nadert het seizoen ook al weer met 
rasse schreden het einde. Als seizoenafsluiting gaan we dit jaar weer naar 
de Prinsentuin in Leeuwarden op zondag 12 juni. Daar treden de gehele dag 
diverse koren op verdeeld over een aantal podia in dit park. Als u daar nog 

nooit bent geweest is dat best een aanrader. Het is daar ieder jaar reuze 
gezellig en door de diversiteit van de optredende koren is er voor elk wat 
wils.  
-Henk Raggers- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

De Striepe 
 

De komende periode is De Striepe behoorlijk in beweging. Er staat nog het 
een en ander op het programma in maart en april;  
* Zaterdag 26 maart doen onze 2 schaakteams mee aan de Friese 

Kampioenschappen schoolschaken deze keer in Leeuwarden. Het belooft 
weer een intensieve middag te worden voor schakers en begeleiders. 

* Dinsdag 29 maart zal de kick-off zijn van onze Lekker Fit weken waarin 
aandacht zal zijn voor beweging, voeding en gezonde keuzes. Zo komt 
meester Frits gymles geven, krijgen de kinderen dansen van de 
wereldkampioen line dance en komt de diëtiste langs in groep 5 t/m 8.  We 
sluiten de Lekker Fit weken weer af met de Koningsspelen op vrijdag 22 
april, samen met de leerlingen van de Klaeter uit de Hoeve en ‘t Holtpad uit 
Nijeholtpade. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een sportief 

programma op en rond de SCO velden van 9.00-13.00 uur, voor de 

kinderen uit groep 5 t/m 8 is dit van 9.00-14.00 uur.  
We krijgen hierbij weer hulp van de plaatselijke verenigingen, en zullen ook 
nog beroep moeten doen op de hulp van enkele ouders. 
* Maandag 11 april staat de Unicefloop op het programma.  
De kinderen uit groep 5 t//m 8 gaan op zoek naar sponsoren om vervolgens 
op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur zoveel mogelijk rondjes te 

lopen voor het goede doel.  
* Woensdag 13 april is het dan al weer tijd voor het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi voor de jongens en meisjes uit groep 7 en 8. 
Ook het leerlingenaantal is in beweging, Jurrian en Gerianne Kromkamp, 
woonachtig in Ter Idzard zitten nu ook op de Striepe.  
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We bewegen ons aardig richting de 100 leerlingen! Tijdens de open dag op 
23 maart hebben we veel peuters en potentiële ouders mogen begroeten. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! 

Ook in mei zitten we natuurlijk niet stil. Wij hebben vrij van 30 april t/m 8 
mei om daarna te beginnen aan alweer de laatste periode van het 
schooljaar met o.a. de avond4daagse, het schoolkorfbaltoernooi, 
schoolreisjes, de musical en natuurlijk afscheid nemen van groep 8. 

Daarover leest u meer in de volgende editie. Tot de volgende Holenpathe! 
-Anita de Vries- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kinderpagina  De Striepe 
 

Wat ga je doen met Pasen? 

Tessa Meijerink: Als het Pasen is dan ga ik kijken naar de 

paasbult. Ik ga tikkertje spelen met Ilse. 
Tessa Kuperus: Ik ga paaseieren zoeken in huis. Mama en heit gaan ze 
verstoppen. 
Erin van Vleeren: We krijgen visite en die gaat meekijken naar het 
paasvuur. Ik ga gekleurde paaseieren zoeken en verzamelen in een 
mandje. 
Thara van Veen: Eerst gaan we de kamer versieren en eieren verven. Dan 

gaan we de eieren zoeken buiten in de tuin. 
Ties ter Schure: Ik ga eieren zoeken bij Hans. We gaan allemaal naar 
buiten en de eieren zijn moeilijk te vinden. De eieren zijn groot en van 

chocolade. Ook zijn er paashazen verstopt, soms wel in bomen. Daarna 
gaan we ze opeten. 
Floor Schnoor: We gaan ontbijten met paasbrood en de tafel is mooi 

versierd. Papa en mama verstoppen chocolade eitjes in huis en dan gaan 
Gijs en ik ze zoeken. 
Ilana Tel: Eerste paasdag gaan we chocolade eitjes zoek en we gaan naar 
het paasvuur. Op tweede paasdag gaan we wat leuks doen met de familie. 
Kirsten de Vries: Ik ga naar het paasvuur kijken met papa of mama. Ook 
ga ik met mijn Playmobil spelen en net doen of zij Pasen vieren. Zij gaan 
ook naar de paasbult en versieren hun huis met leuke dingen en gaan 

paaseitjes zoeken. 
Foske Bouma: Ik ga naar het paasvuur en we gaan paaseieren zoeken in 
de tuin. Die gaan papa en mama verstoppen. We gaan ook nog naar de 
kerk, we zingen ook liedjes in de kerk. 
Rowena Ferwerda: Ik ga paaseieren zoeken in de tuin. Thomas gaat ook 
meezoeken. We gaan nog naar de paasbult en die is dicht bij mijn huis. We 
gooien takken op het vuur. Ik ga nog paaseieren verven met mama en 

Thomas. 
Thyme Dol: Ik ga misschien naar de paasbult in Appelscha bij tante 
Danielle. Daar ga ik ook twee nachtjes logeren en met mijn nichtje spelen. 

http://www.tsharen.nl/wp-content/uploads/2016/03/paashaas.png
http://www.tsharen.nl/wp-content/uploads/2016/03/paashaas.png
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Alexander Bakker: Ik ga naar de paasbult en daar ga ik met Floor spelen 
dat er een brand is. Mijn moeder is ook jarig en ik mag opblijven. We gaan 
nog paaseieren zoeken.  

Liana van der Hoeven: Ik ga naar het paasvuur en nog paaseieren en 
paashazen zoeken in de tuin. Eerst gaan we een ontbijtje eten met elkaar. 
Brood, vleeswaren en croissantjes.  
Ruben Zwanenburg: Ik ga naar de paasbult en ik ga met mama 

paaseieren zoeken. Hopelijk is papa weer beter. Ik vindt het leukste aan 
Pasen dat we chocolade eitjes zoeken. 
Lois Richardson: Ik ga paaseieren zoeken in de tuin. Fynn mag ook 
zoeken. Ik ga naar de paasbult in Ter Idzard.  
Gerianne Kromkamp: We gaan naar de paasbult in Ter Idzard. Natuurlijk 
gaan we ook paaseitjes zoeken dat doen we bij opa en oma. Ook thuis doen 
we dat nog een keertje.  

Merle Sterkenburgh: Ik ga naar de paasbult met papa, mama en Zenna. 
Dan gaan we nog lekker ontbijten met vlees in de vorm van een paashaas. 
Femke Meijerink: Met mijn familie ga ik naar de paasbult. Daar gaan we 
met z’n allen tikkertje doen. Ik mag niet te dicht bij het vuur komen, want 
straks steek je jezelf nog in de brand. We gaan nog bij de paardjes kijken 
bij Aaliyah. Er zijn sloten en daar gaan we in spelen. 
Lieke Meijerink: ik ga naar de paasbult en paaseieren zoeken bij korfbal. 

En ook ga ik zaterdag paaseieren nog ergens zoeken. Opa Tonny is jarig en 
we gaan op visite, daar gaan we appeltaart eten.  We gaan nog eieren 
verven. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jeugdvogelwacht 
 
Nestkast voor de Steenuil 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. Ditmaal voor het 
maken van een nestkast voor de Steenuil. 

We konden zo’n 20 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. In totaal zijn er 11 
kasten in elkaar gezet waarvan de onze eigen uilenwerkgroep er al een 
aantal van heeft opgehangen. Naast het timmeren was ook de 
Steenuilenwerkgroep Drenthe aanwezig. Zij hebben een PowerPoint 

presentatie laten zien van diverse soorten uilen en hun leefomgeving. De 
kinderen (en ook de aanwezige ouders) luisterden geboeid naar dit verhaal. 
Daarna mochten de kinderen nog zelf aan de slag met het uitpluizen van 
uilenballen. Vol inspanning werden de uilenballen uitgeplozen en de botjes 
van veelal muizen op een papiertje geplakt. 
De Steenuilenwerkgroep heeft ons uitgenodigd voor het ringen van de 
Steenuil. Hiervoor waren we meteen enthousiast! Even afwachten dus, 

wanneer we daar met een aantal kinderen op bezoek kunnen komen! 
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Onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij 24 maart gehad bij café 
Wever. Met een opkomst van bijna 50 leden was het een geslaagd 
vergadering. Na de pauze hield natuurfotograaf Ruurd-Jelle van der Leij een 

mooie presentatie over zijn vogelreizen naar Spanje. Hier werd na de 
vergadering nog lang over doorgepraat. 
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten binnen onze vogelwacht kijk 
dan ook eens op onze facebookpagina: Vogelwacht Oldeholtpade e.o. 
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Versierde Fietsen: 9.45 uur op school  

                      GPS Tocht: 10.00 uur bij ‘t Anlopien 
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The Flying Stars 

 

Now, the Flying Stars bin ok nog flink in beweging!!. 

Noordwoolde, oons 4de optreden was ok een succes en daor is deur Mark 
Spin een dvd van maekt. Mochten jim belangstelling hebben, ze kosten 10 
euro. 
We gaon nog een peer keer vot in april en zelfs nog een keer in juli. Dat is 
de woensdagaovend van de fietsvierdaegse., gratis intree. Dus…kom 

gerust. Netuurlik biwwe al drok mit et volgende seizoen. De lieties bin 
zowat klaor en de schetsies, meer dan genoeg. Dus nog uutzuken welken 
as we gebruken gaon. Wi’j hebben al een protte wille om sommige dingen. 
Eigenaorig hiet et ni’je pergramme en inderdaad, et wodt eigenaorig. 
Et kommende seizoen gaon we in ieder geval naor Noordwoolde, 
Munnekeburen, Ni’j Amsterdam en d’r bin nog wat verenigings onderweg. 

Beweging genoeg dus, ok op www.flyingstars.nl  

-Femmie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S.C.O. 
 

SCO’ers gaan weer de ‘wei‘ in   
De zaal zit er nagenoeg op en iedereen kan zich weer richten op het 
veldgebeuren. Uiteindelijk wist onze hoofdmacht evenals onze A1 zich met 
veel moeite te handhaven op het een na hoogste niveau, kon het 

reserveteam niet die rol te spelen welke men in gedachten had en waren er 

zaaltitels voor SCO 4,5 en A3. Aansluitend aan de zaal organiseerde men 
wederom een zeer druk bezocht NK D-jeugd in de Steense, waarvoor men 
niets dan lof ontving van de deelnemende jeugdteams.  
 

Dat betekent dat men zich vanaf heden weer volledig kan toeleggen op het 
buitengebeuren met een opgefriste kantine en bestuurskamer door een 
aantal vrijwilligers die in deze wintermaanden de sportschool niet nodig 
hadden om voldoende beweging op te doen. Daarnaast gaat men samen 
met Buurtsportwerk W’werf scholen ondersteuning bieden bij hun 
voorbereiding op het Schoolkorfbaltoernooi op 25 mei in Noordwolde, terwijl 
men ook zal mee helpen met de invulling van de Koningsspelen dit jaar op 

22 april. 
 

Volop beweging is er ook binnen de organisatie van de zilveren editie van 
het recreatief toernooi voor niet-voetballers, dat binnen twee uur volledig 

was volgeboekt en daarom dit jaar grootser dan ooit op zaterdag 4 juni 
georganiseerd wordt.     
 

In het komend veldseizoen speelt onze hoofdmacht thuis op de volgende 
data:  zondag 17 april 14.30 uur HKV/OE; zaterdag 30 april 15.30 uur DOS 
’46; zondag 22 mei 14.30 uur De Hoeve.  

 

Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl  

 

http://www.flyingstars.nl/
http://www.kvsco.nl/
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Tennisvereniging In et Hoolt 
 

Tennisvereniging ‘In et Hoolt’ komt weer in beweging. 
Hoewel we op de kunstgrasbanen in principe de hele winter door kunnen 
tennissen, leek het wel of we deze winter massaal een winterslaap hielden. 
Door de vele regenval viel menig tennispartij letterlijk in het water en 

zorgde de nachtvorst de laatste twee maanden voor regelmatig gesloten 
banen. Echter dit laten we achter ons, de lente begint en iedereen komt 
weer in beweging om zich voor te bereiden op een actief sportjaar: 
* In de voorjaarscompetitie doen tien teams mee. Op bijna elke dag van de 
week wordt competitie gespeeld: zaterdag één mix team, dinsdagmiddag 
twee damesteams, dinsdagavond twee damesteams, woensdagavond drie 
heren teams, donderdag een damesteam en vrijdagavond één mix team.  

* Daarnaast worden het hele jaar door recreatieve toernooien 
georganiseerd; een indoortoernooi in januari, in maart een pasjes- en 
tosavond, het midzomernachttoernooi in juni, daarna in september het 
bockbier-, het wijn- en het bock/wijntoernooi. In november start het 
mixwintertoernooi en de ladder-competitie, welke tot maart duren. Bij al 
deze activiteiten staat gezelligheid en het samen genieten van de mooie 
tennissport hoog in het vaandel. 

* Ook onze jeugd is actief. Zo zijn er een ouder-jeugddag, de 
koningsdagspelen en een toernooi met naburige verenigingen.  

 

Zo ziet u maar, TV In et Hoolt is volop in beweging. Wilt u ook bewegen? 

Voor € 1,83 per week kan een senior lid bij ‘In et Hoolt’ elke dag een 

balletje slaan. De basisschooljeugd kan dat voor € 0,38 per week en de 
jeugd tot 18 jaar voor slechts €0,77. 
 

Met zoveel activiteiten zou u denken dat u nooit zomaar even een balletje 
kunt komen slaan, helaas dat heeft u dan mis! Het is een zeldzaamheid om 
op het tennispark te moeten wachten om op één van de drie banen te 
kunnen tennissen. We dagen u dan ook graag uit om bij ons te komen 
bewegen en verwelkomen nieuwe leden met open armen!  
Op onze website http://www.tvinethoolt.nl/ kunt u alle actuele informatie 
vinden. 

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

 

Kangoeroe Klup 
 

Met alle kangoeroes waren we weer lekker in beweging! In februari hebben 
we een kangoeroe evenement georganiseerd, hier kwamen wel 150 
kinderen. Wat was het een gezellig feest. Veel kinderen kwamen als echte 

superhelden (dit was namelijk het thema). Zo waren er heel veel mega 
Mindy's, mega Toby's, rox, Superman en nog veel meer. We deden veel 
verschillende spelletjes en na afloop kregen we een echt 
superheldendiploma! In maart zijn we met alle kangoeroes naar 
Monkeytown geweest. We waren met wel 40 kinderen.  

http://www.tvinethoolt.nl/
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In de pauze kregen we chips en ranja en daarna hebben we weer lekker 
gespeeld. De week daarna kwamen er weer 2 nieuwe kindjes meetrainen. 
Ze vonden het erg leuk. Hopelijk zien we ze snel weer op een training. 1e 

paasdag hebben we met de kangoeroes, F-jes en E's gezocht naar 
paaseieren bij k.v. SCO. De gouden eieren waren wel erg goed verstopt, 
maar uiteindelijk werden alle eieren gevonden. De kinderen die een gouden 
ei hadden gevonden kregen een grote chocoladepaashaas. Jammie! Ook 

konden alle kinderen de paaskleurplaat inleveren. Met deze kleurwedstrijd 
werden er veel mooie prijzen gewonnen. We trainen nu nog maar 2 
maandjes en dan zit dit seizoen er alweer op. 23 april nodigen wij alle 
kinderen die tussen april en september 3 jaar worden uit om een keer mee 
te trainen. Zo kun je kijken of je het leuk vindt. 14 mei is de eerste 
buitentraining op het veld bij SCO. Dit is ook gelijk een vriendjestraining. 
Alle kindjes mogen dan een vriendje of vriendinnetje meenemen om samen 

deze bijzondere training te volbrengen. 28 mei is alweer de laatste training, 
die is altijd samen met de ouders. Zo kunnen de kinderen de ouders laten 
zien wat ze op de training altijd doen en komen de ouders ook lekker in 
beweging. 3 september beginnen we weer met trainen in de gymzaal achter 
de Striepe. Ben je dan 3, 4 of 5 jaar of wordt je voor het nieuwe jaar 3? 
Dan ben je om 9.30 uur weer van harte welkom om lekker te komen 
gymmen! Ben je nou 5, 6 of 7 jaar, dan kun je vanaf september ook om 

10.30 uur lekker komen sporten. Iedere week doen we wat anders, maar 
we zullen vooral lekker in beweging zijn. Dit kan ook prima naast je 
zwemlessen. Kun je een keer niet dan is dat geen probleem. Meer 
informatie? Kijk dan eens op onze Facebookpagina: kangoeroe klup sco 

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

Een boer 

 

De boer “De Boer” is slim oerstjoer 
al syn gewrot jowt him gjin stoer 
  

want: 
1. de molkpries te leech 
    it foer noch te heech 
2. syn kij en de bolle 
    skiete te folle 

3. bij rein en bij sinne 
    it fee moat yn e finne 
4. foar Thieme Marjan 
    telt eerst 'n bist, dan de man 
5. belied fan de banken 
    faek ek om te janken 
6. foar boer en gesin 

     is d'r gjin gewin. 
7. Sa giet boer :De Boer” 
    nei de âlde moer. 

 

-Nico- 

http://nl.123rf.com/photo_37149527_lachende-boer-het-besturen-van-een-tractor-en-wuivende.html
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Karkepraot 

 
De tweeling in beweging 
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 meisje- zich 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?” 
“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 ofzo, 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- 
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Kinderpagina 

 
Help je mee? 
Breng de koe naar het weiland 
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Agenda 

27-04-2016 Koningsspelen 9.45 uur, De Striepe 
07-05-2016 Excursie natuurmuseum Jeugdvogelwacht 

09-05-2016 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
14-05-2016 Inleveren kopij Thema: geslaagd 
15-05-2016 Landfair Scheenebos 10.00-17.00 uur, Scheenebospad 8 
22-05-2016 Fair S.C.O Korfbalveld 
04-06-2016 Jeugdvogelwachtdag  
 

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

 

 
 

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

Medewerkenden: Gerlinda Delfsma Alie Nijholt 
 Margreet ter Schure Truus Westenbroek 
 Annemiek Buter Piet Regtop 
 Albertje Meijerink  
Lay out: Anneke de Vries   
Foto’s voorpagina Andries van Huizen  
Bezorger: Jan de Boer  
Drukwerk: Drukpunt Gorredijk  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. dorpskrant: NL55 RABO 0371.987.954 tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade 

ovv. Werkgroep dorpskrant 

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