Voorwoord
Voor de ene kandidaat is het appeltje eitje, de andere bijt weken van te
voren al nagels. Misschien zijn ze inmiddels achter de rug en is het wachten
op de ‘oh zo spannende uitslag’. Of de vlag hangt al uit en de vakantie kan
beginnen. Dit is wat een aantal van jullie op dit moment bezig houdt,
examens… En, wat vraagt de meeste aandacht, de examenkriebels of de
examenvrees? Hopelijk hangen er straks in het dorp veel vlaggen uit met
de schooltassen voor aan de stok! Gefeliciteerd alle geslaagden en succes
voor wie nog bezig zijn!
Voor u ligt alweer de laatste editie van de twintigste jaargang en dat
betekent een extra dikke uitgave met in het midden weer het (vernieuwde)
programma voor de komende dorpsfeesten. Zoals elk jaar staat het derde
weekend van juni in het teken van onze zomerfeesten en krijgen de
vlaggen van alle geslaagden in het dorp bijstand van de buurtversiering.
Fanatiek zijn de meeste buurten absoluut, want de eer van de mooiste
versierde straat is elk jaar toch weer een strijd waard. We gunnen het
elkaar van harte, maar de competitiedrang is stiekem toch fel aanwezig.
Niet alleen bij de volwassenen, maar ook bij de jeugd, blijkt vaak als het
feest eenmaal in volle gang is…
Veel succes en vooral, veel plezier!
Rest ons als redactie nog om u alvast een fijne en zonnige vakantie te
wensen. Wanneer we zachtjes aan richting de nazomer gaan, zijn wij alweer
bezig met ideeën voor het nieuwe seizoen. Maar eerst genieten van het
komende mooie weer! Tot ziens in de eenentwintigste jaargang van de
Holenpathe!

Volgende kopij inleveren voor: 10 september2016
Thema: Kleurenpracht
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Burgerlijke stand
Geboren
25-04-2016 Eliza

Dochter en zusje van Atte-Sjoerd, Marloes en Danny Bakker
Hoofdweg 231
25-04-2016 Puck
Dochter en zusje van Bas, Anouk en Noor Simons
Hoofdweg 118 A
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
14-04-2016 Frans de Vries
Voorheen Hoofdweg 173
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Inwoners:
Henk en Bertha Lugtenberg
Ard Sikkema en Esther van der Schoot
Reindert en Bertha Dol

G.F.Vosstraat 6
Hoofdweg 142
Grote Kamp 7

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente
maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele
onvolkomenheden.
------------------------------------------------------------------------------------
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In memoriam FRANS DE VRIES
Je had zoals men dat vaak zegt: een paar gouden handen
zelfs je linkerhand was nog uiterst rechts,
je openheid misschien bescheiden
je bescheidenheid had iets oprechts
Vriendelijk voor mens en dieren,
zeer begaan met de natuur
toch graag thuis bij hond en kippen
of werkend aan de grote schuur
Ik zag je meermaals smaaklijk lachen
om verhalen uit eerdre tijd
andere normen, andere waarden
accepteerde je met spijt
Trouw aan je dorpje Oldeholtpade
't “Mooiste van Friesland”, ook in jouw belang,
met Nel en de kindren gelukkig, tevreden
“Zorg en Genot” een heel leven lang
-Nico------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Na een voorbereidingstijd van van enkele maanden zijn wij eind april
komen wonen aan de G.F. Vosstraat 6. Voor ons is dit geen onbekende
omgeving wij zijn opgegroeid in deze gemeente. Wij waren woonachtig in
Vinkega ,waar wij een boerderij hebben. Meestal gaan de kinderen het huis
uit, maar in ons geval gaan de ouders het huis uit om plaats te maken voor
de volgende generatie. Wij zochten een woning aan de buitenkant van een
dorp met vrij uitzicht. Dit hebben wij gevonden in Oldeholtpade. Wij hopen
nog lang met veel plezier in het mooiste dorp van Friesland te mogen
wonen.
-Groetjes Henk en Bertha Lugtenberg-----------------------------------------------------------------------------------Sinds 1 april zijn wij, Esther en Ard, in het huis van Thijs Hogeling
(voorheen Wijngaard) aan de Hoofdweg 142 komen wonen. Esther (23)
komt uit Wolvega en Ard (22) uit Meppel.
We zijn hier komen wonen toen we met toeval zagen dat het huis te huur
stond. We waren direct verliefd op het huis. Op dit moment zijn we bezig
om de tuin wat netter te maken.
We werken allebei in ploegendienst. Esther werkt in Meppel bij een Total
tankstation en Ard werkt in Zwolle bij Scania.
Wij hopen met veel plezier in ons nieuwe huisje en in dit dorp te wonen.
-----------------------------------------------------------------------------------3

Begin februari hebben wij, Reindert en Bertha Dol, onze nieuwe woning aan
de Grote Kamp 7 betrokken. We hebben 3 kinderen welke allemaal de deur
al uit zijn gegaan en zijn de trotse pake en beppe van een kleinzoon van
bijna een jaar.
We zijn niet helemaal onbekend in de gemeente, zo hebben we eerst 5 jaar
in Spanga gewoond, toen 12 jaar in Blesdijke en inmiddels hebben we ook
alweer 15 jaar in Wolvega gewoond. Daar runden we een accountantskantoor maar door gezondheidsredenen hebben we in 2010 moeten
besluiten het kantoor van de hand te doen. Na nog een paar jaren op halve
kracht te hebben meegewerkt, zijn we eind 2012 helemaal gestopt met het
kantoor. Ondertussen hadden we het plan opgevat om het huis te gaan
verkopen en een paar jaar in een camper te gaan wonen en door Europa te
reizen. De camper was gauw gekocht maar met de verkoop van de woning
wou het niet zo lukken en dan meldt zich, na bijna 4 jaar in de verkoop te
hebben gestaan, iemand die zijn woning wel zou willen ruilen met die van
ons. Na wat onderhandelen zijn we eruit gekomen en zodoende moesten we
binnen een periode van 3 weken verhuizen terwijl zij tegelijkertijd onze
woning gingen betrekken. In de eerste week van februari is dit allemaal
rond gekomen en na een paar dagen een beetje te hebben uitgepakt zijn
we met de camper vertrokken richting Spanje zodat we nog weinig van
Oldeholtpade hadden meegemaakt. Eind maart zijn we weer teruggekomen
en konden we aan de slag met de woning. Er moest, en moet nog steeds,
veel geschilderd worden zodat we de komende tijd nog wel even werk
hebben. Daarnaast heeft Reindert nog een aantal klanten overgehouden
waarvoor hij de administratie en de belastingaangiften verzorgt en is hij zo
nu en dan nog vrachtwagenchauffeur, dit laatste meer uit hobby. Bertha
past een dag in de week op kleinzoon Rowan zodat van reizen met de
camper in de zomer niet veel meer komt. Maar vanaf september staat dat
wel weer op het programma.
We wandelen veel met de hond al is deze de laatste tijd niet erg mobiel
meer zodat de grotere afstanden er niet meer in zitten. Het is hier een
mooie omgeving om te wandelen en we hopen daar ook nog lang van te
kunnen genieten.
------------------------------------------------------------------------------------

Buurtpraot
De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* De buren van de Grote Kamp waren erg geschrokken, omdat Piet Nijp
onverwacht werd opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij ondertussen
weer thuis en we wensen hem van harte beterschap! Piet doe het rustig
aan!
* Op de Grote Kamp zijn er nieuwe bewoners gekomen. Familie Dol woont
nu in het huis van familie Sikkes. We wensen familie Dol heel veel
woonplezier op De Kampen. Welkom!
* Vrijdagavond 13 mei werd er bij café De Rustende Jager weer door de
darters van De Kampen gespeeld om de fel begeerde beker.
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Piet Venema ging er met de beker vandoor. Eric van der Linden won de
beker voor het uitgooien van de hoogste punten.
* De jaarvergadering is op 18 maart bij café De Rustende Jager gehouden
en vanuit de leden zijn weer wat ideeën gekomen zoals: forelvissen, bezoek
aan casino en koers. De bekende succesnummers worden voortgezet.
Binnen het bestuur zijn de taken gewijzigd. Femke van Hoogwaarden is
penningmeester geworden.
* De betrokkenheid en de alertheid in de buurt is heel groot. Midden in de
nacht werden bewoners aan de Scheenekamp wakker van knallen. Ze
keken door het raam en zagen een behoorlijk grote brand bij hun buren aan
de Grote Kamp 6. Harm Hoornstra snelde naar de Grote Kamp en
waarschuwde Theun en Marianne. Hillie belde de brandweer. Bedankt Harm
en Hillie voor de snelle reactie. De containers die tegen het huis stonden
zijn volledig afgebrand. Het had raar kunnen gaan. Gelukkig liep het goed
af.
* De Nieuwbouw op de Voorkamp vordert snel. De bewoners van De
Kampen kunnen snel weer nieuwe buren verwelkomen.
* Familie Groenhof is verhuist naar een tijdelijk verblijf in Noordwolde.
------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Wat hebben we genoten van het mooie voorjaarsweer gedurende de
eerste 13 dagen van mei. Velen die een rondje Scheenebospad fietsten of
wandelden hebben de natuur dag na dag zien veranderen. Niet alleen de
flora en fauna maar ook de mens was druk doende zich voor te bereiden op
de komende seizoenen.
* De ontwikkeling van de bladeren of de bloemknoppen in bomen en
struiken zag je met de dag vorderen.
* De vogelgeluiden waren een aangenaam geluid om met volle overtuiging
van te genieten. De talrijke vogelsoorten maken dankbaar gebruik van de
nestgelegenheden (-kasten of struiken) die in de omgeving zijn.
* Vele mensen waren eveneens druk doende hun tuin of weiland voor te
bereiden op het groeiseizoen. In het ene geval met eenvoudig
handgereedschap of in het andere geval met imposante tractoren. Kom je
langs de Hamersweg agrarisch transport tegen dan is het verstandig om
ontzag te hebben voor ‘deze grote jongens’ en op tijd uit te wijken!
* Bij Tienus, Grietje en Fré wordt het voorjaar gevierd met de geboorte van
eenden- en ganzenkuikens en niet te vergeten de vele lammeren.
* En bij de familie Zwanenburg heeft een prachtige nieuwe zwaan een
eigen plek veroverd.
* Ongetwijfeld zal er meer jong leven te bewonderen zijn maar dat is niet
altijd vanaf de weg waarneembaar.
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Wetenswaardigheden
‘Huisfotograaf’ Andries
Zoals iedereen hem wel kent als dorpsfotograaf, zo is/was Andries van
Huizen ook de ‘huisfotograaf’ van onze dorpskrant Holenpathe. Wanneer we
hem vragen wanneer hij hier mee is begonnen, dan is dat moeilijk terug te
halen. Hij rolde er eigenlijk vanzelf in. Het begon met af en toe een foto. De
laatste jaren leverde hij zelfs bij iedere editie een nieuwe foto op de
voorkant, passend bij het thema van de krant. Ook leverde hij al jaren
foto’s van woningen uit vervlogen tijden, met daarnaast een recente foto
ter vergelijking. Bovendien maakt Andries al jaren foto’s voor de
kerstpuzzel in deze krant. Na 20 jaar dorpskrant vindt hij het nu een mooi
moment om het stokje over te dragen. Aangezien er veel fotografen actief
zijn in ons dorp, zal dat geen probleem zijn. Neemt niet weg dat wij zijn
kwaliteiten zullen missen. Zijn foto’s hebben bijgedragen aan het unieke
karakter van onze dorpskrant. Andries, bedankt voor je bijdrage al die
jaren. We troosten ons met de gedachte dat we dankzij jou nog een goed
gevuld fotoarchief hebben.
-De redactie van Holenpathe-

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

Olpae Kwist
In de dorpen om ons heen worden al vele jaren dorpskwissen gehouden, de
pubquiz is een fenomeen dat zich de laatste jaren voornamelijk in de horeca
afspeelt. De namen Kwist-ut en Raod’s zijn enkele namen van dorpskwissen
die in Noord Brabant hele dorpen op de been brengen. Nu is het niet zo dat
wij ons willen evenaren met de dorpen uit het zuiden van het land maar ook
in Oldeholtpade staat wat te gebeuren………….
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Sinds kort is in ons dorp een werkgroep actief die voorbereidingen treft
voor iets vergelijkbaars. Aan deze ‘dorpskwis nieuwe stijl’ mogen groepen
meedoen van minimaal 6 personen, die samengesteld kunnen zijn uit
families, vriendengroepen, buurten, verenigingen en dergelijke. De
bedoeling is dat we een gezellige avond organiseren waarbij de captain van
de groep op een afgesproken tijdstip een envelop met vragen en
opdrachten ophaalt. Vervolgens gaat de groep in huiselijke kring de vragen
oplossen. Computers en andere hulplijnen zijn toegestaan, maar voor
sommige vragen en opdrachten moet je het dorp in. Aan het einde van de
avond moeten de antwoorden ingeleverd worden bij een horecagelegenheid
in ons dorp.
Laten we er met z’n allen een spektakel van maken waar saamhorigheid en
rivaliteit de boventoon voeren! U hoort nog meer van ons in de volgende
Holenpathe.
Dus beste mensen de werkgroep is druk aan het brainstormen over vragen
en opdrachten. Gaat u nadenken over het vormen van een groep?
------------------------------------------------------------------------------------

De Vrijwilliger
Deze keer zijn wij op bezoek bij onze vrijwilliger Andries Bakker. Andries
woont met zijn vrouw Joke en kinderen in de Hofsteestraat. Andries is 51
jaar en is geboren in Wolvega. Daar heeft ook met Joke in de Margrietstraat
gewoond, alvorens het paar in 1998 definitief hun stek had gevonden in
Oldeholtpade. Na zijn opleiding aan de LTS en MTS is hij gaan werken bij de
Heiwo. Dat heeft hij tien jaar gedaan. Daarna volgde nog een tussenfase
van anderhalf jaar, waarin Andries diverse werkzaamheden uitvoerde via
een uitzendbureau. Zijn werkervaring bij de Heiwo kwamen goed van pas
bij zijn volgende en huidige werkgever: VDL, de busbouwer in Heerenveen.
Daar werkt hij inmiddels al weer 24 jaar en is hij uitgegroeid tot een
allround vakman en meewerkend voorman.
Het verbaast ons vaak hoe veelzijdig onze vrijwilligers zijn. En dat geldt
zeker voor Andries. Na mate het gesprek vorderde, kregen wij een beeld
van een man die, al hoe bescheiden ook, op heel veel terreinen actief is.
Om maar even voorzichtig te beginnen, tijdens zijn LTS tijd was hij al
vrijwilliger/zweminstructeur bij zwemclub de ‘Parate Wolven’. Daarna kwam
er, vrij logisch, al snel EHBO achteraan. Toen was het hek van de dam. Hij
werd als EHBO-er actief ingezet bij de Drafbaan, schaatsevenementen,
dorpsfeesten en paardenevenementen. Ook is hij al meer dan 25 jaar
bloeddonor. Toen e.e.a. bekend werd bij zijn werkgever, werd hij ingezet
als bedrijf BHV-er. Al snel werd hij gezien als een betrouwbaar en
deskundig vrijwilliger, waardoor de lijst alleen nog maar langer werd.
Evenementen zoals de Autocross hebben natuurlijk verkeersregelaars nodig
en, ja u raadt het al, Andries werd dus gediplomeerd verkeersregelaar. Het
is misschien niet algemeen bekend, maar veel vrijwilligers zoals Andries
moeten met enige regelmaat hun bekwaamheid laten toetsen om hun
certificaten te mogen behouden (en dus inzetbaar te blijven).
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Andries is ook één van de vrijwilligers in ons dorp die opgeroepen kunnen
worden om de AED op te halen en te reanimeren in noodsituaties. Voorheen
was Andries ook lid van de Ouderraad op De Striepe als penningmeester.
Maar hielp hier mee met vele activiteiten. Zo ging hij mee op schoolreisjes
en tijdens de kerstmarkt kreeg hij mooi rood pak aan en grote witte baard
opgeplakt, zodat de kinderen met de Kerstman op de foto konden. Toen de
kinderen van de basisschool afgingen ging Andries mee naar het Linde
College om vervolgens daar in de O.R. zitting te nemen. En ‘last but not
least’ gaat hij binnenkort starten als bestuurslid van de Vogelwacht...!
Omdat Andries aardig handig is met de computer kan hij mooi helpen om
hun jaarlijkse boekje helpen vorm te geven. Op de vraag: “wordt het
allemaal niet teveel?” antwoord hij heel nuchter: “op een gegeven moment
ben ik zelf degene die aangeeft wanneer en hoe vaak”.
Daarnaast vindt hij ook nog tijd voor zijn hobby’s. Hij is gek op
mountainbiken. Alleen of in groepsverband. Hij mag graag tochten rijden.
In onze eigen omgeving, maar ook op andere plaatsen in Nederland waar er
leuke tochten zijn uitgezet. Via een handige app ziet hij al snel waar deze
tochten plaatsvinden. Fiets achter op de auto, inschrijven en karren maar!
Bedrevenheid met de computer is het gevolg van zijn tweede hobby: hij
mag graag computeren. Zijn derde hobby is een duidelijk voorbeeld van zijn
veelzijdigheid: bomen kappen, hout hakken en alles wat daar bij komt
kijken. Dat vindt hij prachtig. En dan het liefst in gezelschap van Meindert
Westenbroek.
Wij bedanken Andries voor zijn inzet door de jaren en wensen hem veel
succes bij de Vogelwacht.
-----------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Begrafenisvereniging
Begrafenisvereniging Oldeholtpade houdt na 116 jaar op te bestaan.
Op 30 maart 2016 was er een buitengewone ledenvergadering van
Begrafenisvereniging Oldeholtpade. In deze buitengewone ledenvergadering
is besloten om de begrafenisvereniging op te heffen. Dit zal per 1 juli
aanstaande plaatsvinden.
Er zijn verschillende redenen waarom dit besluit is genomen. De
belangrijkste reden is de ‘vergrijzing’ van ons ledenbestand. Omdat onze
vereniging voornamelijk een soort verzekering is, moet er een zeker
evenwicht zijn in leeftijd. Dit evenwicht dreigt te verdwijnen. Daarmee
zadelen we de toekomstige leden op met een financieel onomkeerbaar
probleem.
De afgelopen maanden hebben wij als bestuur gezocht naar een partner die
het uitkeringsdeel van de vereniging wil overnemen. Die partner hebben we
gevonden in uitvaartverzekeraar Nuvema.
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Wat betekend dit voor de huidige leden
De begrafenisvereniging zal het ledenbestand overdragen aan Nuvema. Dit
betekend dat het lidmaatschap van de vereniging wordt omgezet naar een
uitvaartverzekering bij Nuvema. Er zal geen verhoging van de premie
plaatsvinden. Daartegenover staat wel dat het uitkeringsbedrag met ruim
20% stijgt. Daarnaast zullen met het opheffen van de vereniging er ook
geen dragers meer zijn.
Alle leden/verzekerden bij Nuvema hebben altijd vrije keuze van
uitvaartverzorger.
Binnenkort ontvangen alle leden een informatie brief van Nuvema, of
hebben deze onlangs ontvangen. Hierin staat meer informatie.
Alle leden zullen in de komende maanden van Nuvema een polisblad
ontvangen.
Tot 1 juli aanstaande zal het bestuur van de begrafenisvereniging in functie
blijven.
Geen gevolgen voor de begraafplaats
Het opheffen van de begrafenisvereniging heeft overigens geen gevolgen
voor de begraafplaats aan de Vinkegavaartweg omdat deze in eigendom is
van de Ned. Herv. Kerk en niet van de begrafenisvereniging.
Heeft u vragen dan kunt u bellen met Nuvema (035-5480808 of
info@nuvema.nl)
of
met
één
van de
bestuursleden
van de
begrafenisverenging.
Wij danken alle leden van begrafenisvereniging Oldeholtpade voor het
jarenlange vertrouwen dat zij hebben gehad in dit bestuur en alle
voorgaande besturen.
Namens het bestuur van begrafenisvereniging Oldeholtpade,
-Marcel Exterkate------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
Korfballers doen het in de zaal, buiten en op het strand
Als de examenkoorts op de scholen toeneemt wacht tegelijkertijd veel
sporters ook het uur van de waarheid: Promotie, degradatie of nog een
herkansing via een beslissingswedstrijd of nacompetitie. Daarna is er veelal
tijd voor andere zaken. Binnen SCO zullen maar weinig teams dit voorjaar
de vlag kunnen uithangen. Alleen F3 heeft nog kampioenskansen.
Degradatie dreigt op het veld alleen mogelijk nog voor SCO 4 en A1 dat zich
via een eindsprint nog hoopt veilig te spelen. Veel andere teams weten dat
ze zich gehandhaafd hebben, al veilig zijn, en ontspannen kunnen toeleven
naar het competitieslot, waarna er alweer vooruit gekeken kan en moet
worden naar volgend seizoen. Tegelijkertijd is er dan even ruimte voor
andere minder korfbal gerelateerde activiteiten: De jubileumeditie van het
Voetbal Toernooi Voor Niet Voetballers op 4 juni, de inwijding van de
gerestylde kantine, het Junior Fun Evenement, parkeerwachten voor Traffic
Support, Junior Fun, Beach korfbal e.d.
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Met een goed gevoel kan er ook terug gekeken worden op de netwerk
bijeenkomsten, welke SCO met een zekere regelmaat organiseert voor haar
sponsoren. Deze opzet valt zeer in de smaak en de belangstelling is flink
groeiende. Dat geldt ook voor de talrijke clinics die er bij scholen en op de
eigen accommodatie zijn gegeven voor het naderende Schoolkorfbaloernooi
in samenwerking met Buurtsportwerk Weststellingwerf.
Uitdagingen voor komende tijd zijn er zeker ook, zoals de integratie van de
Vios jeugd binnen SCO nu in Nijeholtpade de korfbalclub na 83 jaar (!) op
houdt te bestaan. Een pijnlijk verlies voor deze gemeenschap. Daarnaast is
de vereniging naarstig op zoek naar (oud) korfballers, sporters die door de
week wel een balletje willen gooien om de basis van het huidige Midweek
team te versterken en zal de vervanging en aanpassing van de
kunstgrasaccommodatie in 2017 in de komende tijd veel overleg vragen.
Scholen en sportaccommodaties lijken in de komende maanden op het oog
uitgestorven maar op beide fronten geldt: Schijn bedriegt, want geen
opstart kan zonder een goede voorbereiding. Een fijne zomer toegewenst!
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In Et hoolt
Schooltennis bijzonder geslaagd!
Eind april, de week na de Koningsspelen, heeft de tennisleraar van
tennisvereniging ‘In et Hoolt’, Luuk van der Duim, tennisles gegeven aan de
basisschoolkinderen van 't Holtpad en De Striepe. Deze lessen vervingen de
'gewone' gymlessen.
Opvallend was het enthousiasme van de kinderen dit ondanks de mindere
weersomstandigheden. Eén groep kwam zelfs ondanks een zware hagelbui,
waar de banen wit van waren geworden! Dat mocht de pret niet drukken en
met de rackets die we konden lenen van Frits Schnoor (Buurtsportcoach
Oost - en Weststellingwerf) werd er fanatiek geoefend.
Aan het eind werd een uitnodiging meegegeven voor de open dag 30 april
jl. Voor nieuwe jeugdleden hanteert de tennisvereniging een speciale
aanbieding waarmee ze in de zomer kunnen lessen en meedraaien in een
lokale competitie. Zie voor meer info op de website; www.tvinethoolt.nl
Wij vonden het erg leuk en geslaagd en zijn zeker van plan dit volgend jaar
weer te organiseren.
-Bram van Schagen-
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Kinderopvang 't Hummelhûs
Open dag Kinderopvang ’t Hummelhûs zeer geslaagd
Zaterdag 23 april deed Kinderopvang ’t Hummelhûs de deuren open voor
belangstellenden die even een kijkje wilde nemen bij de opvang.
Een groot aantal mensen kwam even een kopje thee of koffie halen, terwijl
de aanwezige kinderen genoten van het buiten spelen, de spelletjes en het
cakeje versieren.
Veel aanwezigen namen ook een kijkje bij de nieuwbouw van de
buitenschoolse opvang (BSO). Momenteel zit de BSO in basisschool De
Striepe. Vanaf de zomervakantie hebben ze hun eigen gebouw op het
terrein waar ook de dagopvang zich bevindt. Het nieuwe gebouw is al een
eind klaar, maar tijdens de komende maanden moet er ook nog veel
gebeuren. In het voorste gedeelte is de overdekte buitenspeelplaats en
bevinden zich de dierenverblijven. Dit gedeelte is zo snel mogelijk klaar
gemaakt zodat de dagopvang en de dieren geen overlast hadden van de
bouw.
Heeft u de open dag gemist en wilt u graag nog een keer komen kijken? U
bent van harte welkom!
Op de site www.thummelhus.nl vindt u de contactgegevens zodat u een
keer een afspraak kunt maken.
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Kangoeroe Klup
Zaterdagmorgen naar de kangoeroeklup
Iedere zaterdagmorgen om 9.30 uur hebben de afgelopen maanden weer
veel kinderen getraind in De Striepe en de laatste trainingen op het veld bij
de Hoolt-tuun van SCO. We kunnen iedere keer zo’n ruim 25 kinderen in de
leeftijd van 3 tot 6 jaar verwelkomen.
We beginnen de training meestal gezamenlijk met een tikspel of een ander
leuk spel. De kinderen doen altijd heel enthousiast mee. Ze rennen de hele
zaal rond. Na het gezamenlijke spel splitsen we de groep op in twee
kleinere groepen. De jongere kinderen vormen een groep, zo ook de oudere
kinderen. Op deze manier kunnen we de kinderen gerichte opdrachten en
oefeningen aanbieden, passend bij hun leeftijd. Om het leuk en afwisselend
te houden voor de jongere kinderen zetten we vaak een parcours uit.
Het parcours bestaat uit verschillende oefeningen bijvoorbeeld: de tunnel,
touwen, evenwichtsbalk en het klimrek. Ook doen we met de kinderen wel
eens kleine spelletjes met een bal, waarbij de kinderen bijvoorbeeld blokjes
of kegels moeten omgooien.
De grotere kinderen gaan bezig met balvaardigheden en eenvoudige
spelvormen in tweetallen of met de hele groep.
Af en toe splitsen we de groep niet op, maar zetten we een parcours klaar
in de gehele zaal. De kinderen vinden dit heel leuk, omdat er dan behoorlijk
wat uitdaging in zit. We kunnen dan gebruik maken van meerdere
materialen.
Aan het einde van de training doen we nog een klein spelletje zoals:
zakdoekje leggen of schipper mag ik overvaren.
Elke zaterdag weer komen de kinderen vol energie de zaal binnen. Als
leiders genieten we hiervan. We hopen dat we ze met de trainingen veel
kunnen leren en dat ze een leuke tijd bij ons hebben.
Eind april was er nog een kennismakingstraining voor alle toekomstige
kangoeroes. Er kwamen 7 nieuwe kindjes kijken. Tijdens de eerste training
op het veld mochten alle
kinderen
vriendjes
of
vriendinnetjes
mee
nemen, ook hier kwamen
weer
veel
nieuwe
kinderen mee naar de
training.
Tijdens
deze
training deden we een
speurtocht. De kinderen
moesten
onderweg
allemaal vragen beantwoorden en spelletjes
doen. Na afloop kregen ze
nog wat ranja en wat
lekkers.
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De laatste training was op de laatste zaterdag van mei. Deze training is
zoals gebruikelijk gezamenlijk met de ouders. We deden veel verschillende
spelletjes, zoals hockey, flessenvoetbal, met de parachute en korfbal . Na
afloop hebben we nog lekkere patatjes gehad en hebben we met z’n allen
nog wat gedronken. De oudste kangoeroes hebben inmiddels ook een
proeftraining gehad bij de f’jes van SCO. Ze deden het erg leuk en kunnen
nu gaan nadenken of ze volgend jaar willen gaan korfballen of een andere
sport gaan doen of dat ze nog lekker bij het vervolg van de Kangoeroe Klup
blijven sporten.
Drie september beginnen we weer met de eerste training van het nieuwe
seizoen. Om 9.30 uur zien wij dan graag alle kinderen weer in gymzaal bij
De Striepe. Dit is ook altijd een kennismakingstraining. Wil jij graag een
keer komen kijken wat wij altijd doen? Kom dan naar deze training en doe
lekker mee. Kijk ook eens op de facebookpagina van de Kangoeroe Klup
voor leuke foto’s of filmpjes of op www.kvsco.nl
-De Kangoeroe Klup------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
De afgelopen weken hebben we een geslaagd project ‘Lekker Fit’ gehouden
op De Striepe. We zijn zeer sportief bezig geweest met dansen, tennissen
en korfballen.
Bijna alle kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben hun beste beentje voor gezet
door een uur lang rondjes te lopen voor Unicef. De opbrengst was dan ook
groot € 2045.- Een topprestatie!
Op het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi werden leuke wedstrijden gespeeld,
maar uiteindelijk geen prijzen gewonnen.
Ook de Koningsspelen waren weer erg geslaagd; in samenwerking met
tennisvereniging ‘In et Hoolt’, voetbalvereniging VVO en korfbalvereniging
SCO werd een sportieve ochtend georganiseerd.
Hiermee werden de Lekker Fitweken afgesloten en was het de 1 e week van
mei tijd voor een weekje vakantie. Gelukkig hadden wij tijdens onze
meivakantie goed weer en was de vakantie ook weer erg geslaagd. De
kinderen van groep 1 en 2 vertellen daar in deze editie meer over.
Zoals u vast al hebt gezien zijn er 2 nieuwe verkeersborden aan de
Hoofdweg geplaatst. Dit om de schoolomgeving nog verkeersveiliger te
maken. Hiervoor hebben alle kinderen van De Striepe meegedaan aan een
tekenwedstrijd en zijn de 2 meest geschikte tekeningen als verkeersbord
geplaatst. Woensdag 18 mei was de feestelijke onthulling van de borden, in
het bijzijn van alle kinderen en vele ouders. De borden, ontworpen door
Nynke van Slooten en Hans Binnema, kwamen onder het kleed vandaan.
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Gefeliciteerd allebei!!
We hopen dat deze borden bijdragen aan het langzamer en alerter rijden
langs de school.
Ook is duidelijk zichtbaar dat binnen de schoolzone tussen de genoemde
tijden niet geparkeerd dient te worden.
Deze maand staan de avond4daagse en het schoolkorfbaltoernooi nog op
het programma. Dan breekt de laatste periode van het schooljaar aan.
Daarover leest u in de volgende editie meer.
Tot de volgende Holenpathe!
-Anita de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Kinderpagina De Striepe
(groep 1 en 2)
Mijn vakantie was geslaagd, omdat…..
Djaylinn: Ik een dagje naar de camping was met mama.
Jurrian: Ik thuis in het zwembadje mocht spelen, met zonnebrandcrème
op.
Gijs: Ik op vakantie was naar de camping in Heino en daar was een
stuntbaan waar ik met mijn stuntfiets op mocht.
Kaja: Ik op het strand gevoetbald heb met Jan Derk.
Bas: Ik met mama verstoppertje en zakdoekje leggen ging doen.
Yara Nijholt: Ik 2 keer gebarbecued heb, een keer thuis en een keer bij
opa en oma.
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Zenna: Ik naar Slagharen was geweest en daar hebben we in een huisje
geslapen.
Tess: Ik met opa en oma en Sander naar de dierentuin ben geweest.
Noah: Ik met papa, mama en Liam naar de camping ben geweest, daar
hebben we ook geslapen.
Rosa: Ik ging varen met opa, oma, Rox, Rodinde, Edith en mama.
Ivar: Ik samen met Ilana bij pake en beppe gelogeerd heb.
Thije: Ik bij tante Hermien in het zwembad mocht zwemmen.
Tieme: Ik naar het strand ging met papa, mama en Foske.
Maud: Ik ging barbecueën met papa, mama en Sophie.
Alex: Ik twee keer bij opa en oma ging logeren met Ryan en Liam.
Yara Meijerink: Ik naar het bos ging met papa, mama en Lieke en daar
zagen we een hert.
Kyan: Ik naar het dolfinarium ging, samen met mama. Ik heb een platvis
geaaid en haaien gezien.
Dycke: Ik mocht logeren bij oma, daar hebben we met de Playmobil
gespeeld.
Warner: Ik lekker thuis heb gespeeld met mijn rode bestuurbare auto.
Frederique: Ik bij pake en beppe op het springkussen heb gespeeld en ik
ben naar het Scheepvaartmuseum en naar het Rijksmuseum geweest.
Tim: Ik naar Legoland ben geweest, samen met papa, mama en Koen. De
Ninjago attractie was het leukst.
Esmee: Ik lekker in het zwembad in tuin mocht spelen.
------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
Waarom de kerk een café kocht
Zoals u misschien al gehoord hebt via de ‘dorps-tamtam’. De protestantse
gemeente ‘Ter Holten’ heeft ‘De Rustende Jager’ in Oldeholtpade gekocht.
Je hoort daar allerlei redenaties bij, zoals:” Dat geeft een leuke combinatie,
in het zuiden zie je dat wel meer” of: “in de kroeg praat het makkelijker
dan in de kerk”. “De kerk gaat naar de mensen toe”. De nieuwe naam zal
wel “Het hijgend hert worden” enz.enz.
De reden is dat we zochten naar parkeerruimte (op het land achter het
café) en een plek om bij gelegenheid ‘na te zitten’ (bruiloften,
begrafenissen, speciale gelegenheden) en vooral naar een plek voor de
jeugd. Onze kerk heeft nog geen nevenruimte, nu kan die wel gerealiseerd
worden.
Een tweede reden is dat we het jammer zouden vinden als het oude
dorpscafé uit het dorp zou verdwijnen. Diverse verenigingen maken er
gebruik van en het is toch een ontmoetingsplek. Omdat we in Oldeholtpade
geen dorpshuis hebben, moeten we daar zuinig op zijn. De
maatschappelijke functie moet behouden blijven en daar willen we als
kerkgemeenschap graag onze bijdrage aan leveren.
Ik schrijf dorpen, meervoud, want deze betrokkenheid vanuit de kerk
hebben we ook in de andere dorpen op ons grondgebied laten zien.
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Toen in Nijeholtpade de plannen voor een dorpshuis annex school in een
vergevorderd stadium waren en er een onoverbrugbaar tekort op de
begroting bleef, ondanks alle inzet van vrijwilligers, hebben we met een
bijdrage de doorslag mogen geven zodat de bouw door kon gaan in de vorm
die gewenst was. Het resultaat is grandioos. ‘De Nije Stienze’ is een
belangrijke schakel in de verbondenheid die dorpsgenoten ervaren.
Het dorpshuis heeft een onmisbare functie gekregen.
We proberen als kerkgemeenschap te zoeken naar het goede (maar dat
wist u al). Soms kun je je invloed gebruiken om mogelijkheden te bieden
aan een dorpsgemeenschap en de leefbaarheid en de levensvreugde daar te
verhogen. We vinden dat onze ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ en
hopen dat er in de toekomst mogelijkheden ontsloten kunnen worden die
we anders zouden missen. We weten allemaal dat in de huidige
‘participatiemaatschappij’ er veel meer op ons afkomt dan vroeger.
Jammer genoeg kunnen we niet overal goed op inspelen maar we proberen
het wél.
Wat dat betreft zouden we best wat hulp kunnen gebruiken. Als
kerkgemeenschap proberen we de kar te trekken maar we zijn met weinig
mensen. Zo hebben we jeugdwerk opgezet voor jongeren vanaf de
basisschoolleeftijd. Dat heeft een ‘open’ karakter; het is dus niet zo dat er
gebeden en gezongen moet worden zoals vroeger bij de kerkelijke
jeugdverenigingen. Er komen ook jongeren die zichzelf niet gelovig
noemen anderen komen wel uit een ‘kerkelijk nest’. Ze komen om de
gezelligheid, een spel, discussies, de ontmoeting met leeftijdgenoten uit de
eigen dorpen. We zouden dit graag in stand houden maar hebben
momenteel wat weinig jeugdleiders.
Daarom kunnen we niet zoveel activiteiten ontplooien als wenselijk zou zijn.
We hebben ‘’t Anlopien’ gehuurd en daar zou je van alles kunnen
organiseren als je er de mensen maar voor hebt. En dat lijkt nu juist het
probleem te worden: plannen zijn er genoeg. Maar wie wil ons helpen ze
ook uit te voeren?
Er is nu al gedacht aan een jeugdsoos, aan avonden voor de jeugdgroepen
‘Connect’ en ‘Discover’,een aantal koffieochtenden voor mensen die overdag
elkaar wel eens willen ontmoeten en wie weet wat er nog meer voor ideeën
komen. Laat het maar horen als u wat weet! Maar help ons dan ook om het
te ’bemensen’. Zo zijn we niet alleen het mooiste dorp maar ook het
levendigste, actiefste en meest- betrokken dorp. Zou dat niet prachtig zijn?
Op 27 mei en 10 juni is er een soosavond gepland.
We proberen met een open oog in deze wereld en de samenleving te staan
en een bijdrage te leveren, misschien zelfs het verschil te maken. Meeleven
en meedenken is daarbij belangrijk want we wensen iedereen toe ‘dat het
leven als een geschenk aanvaard kan worden’.
-Ds.Paul dsdenhollander@hotmail.com------------------------------------------------------------------------------------
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Jeugdvogelwacht
Nestkastencontrole
Zondagochtend 22 mei heeft de jeugd van Vogelwacht Oldeholtpade de
nestkasten gecontroleerd in het Wandelbos en op het terrein van Vitens.
Met zo’n 10 jeugdleden zijn we het bos in geweest.
Vooral de nestkasten in het Wandelbos waren goed bezet. Hier hebben we
veel nestjes met eitjes gezien, maar ook al heel veel jonge vogeltjes. Zoals
de jongen van de Pimpelmees, de Koolmees en de gekraagde Roodstaart.
De kinderen waren bij ieder nestkastje weer enthousiast en hebben talloze
keren de ladder beklommen om een kastje van binnen te bekijken.
Bij het gebied rond Vitens hebben we nog een klein Koolmeesje kunnen
redden. Bij het openmaken van het kastje vloog het vogeltje weg en
belandde in het water. Gelukkig konden we het vogeltje nog uit het water
redden en het terugzetten op het nestje.
Fijn dat de jeugd zo betrokken is bij de Vogelstand. Een aantal jonge
jeugdleden heeft zelf een
gebied
tot
zijn
of
haar
beschikking en zorgt hier voor
de registratie, het onderhoud
en ook het leegmaken van
oude nestkastjes. Dit is wel
een compliment waard!
Het volgende uitstapje is op
zaterdag 4 juni, dan gaan we
naar de jeugdvogelwachtdag in
IJlst!
------------------------------------------------------------------------------------

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt
Geslaagde Koningsdag met versierde fietsen en GPS tocht
Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt had dit jaar, met koningsdag, een ander
programma als voorgaande jaren.
Om kwart voor tien verzamelden de kinderen zich met de versierde fietsen
bij De Striepe, voor de optocht door het dorp, met als eindbestemming
’t Anlopien. De kinderen hadden allen weer hun uiterste best gedaan om
hun fiets zo mooi mogelijk te versieren. Een aantal waren hierbij zelf ook
verkleed gekomen, zoals Tieme Bouma als motorcrosser en Ilana Tel als
zeemeermin. Wij vonden dat ze allemaal zo goed hun best hadden gedaan
dat ze hiervoor allemaal een medaille hebben ontvangen.
Hierna was de GPS-tocht, hiervoor hadden zich ongeveer 50 kinderen
aangemeld. Wij waren erg blij met zo’n grote opkomst.
We zijn gestart vanuit ‘t Anlopien in 6 groepjes met ieder een GPS Tracker.
De kinderen werden op pad gestuurd met een boekje met verschillende
coördinaten en moesten bij ieder gevonden coördinaat een ‘Koninklijke
opdracht’ uitvoeren.
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Als ze alle 10 opdrachten gevonden en uitgevoerd hadden kwamen ze weer
terug bij het vertrekpunt ’t Anlopien. Hier werden ze beloond met een ijsje.
De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds maar gelukkig hebben we
het de hele ochtend droog gehouden.
Wij, als speeltuinvereniging, waren zeer tevreden en hebben veel positieve
reacties mogen ontvangen.
Hierbij willen we graag ‘juf’ Suzanne Hartwig van Verkleedfestijn.nl heel erg
bedanken voor haar belangenloze inzet en begeleiding op de dag zelf bij de
GPS-tocht. Tevens waren wij op deze zeer koude dag erg blij dat we
gebruik mochten maken van ’t Anlopien en willen alle vrijwilligers nogmaals
bedanken voor hun inzet.

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

V.V.V.
Oproep nieuwe bestuursleden VVV Oldeholtpade
Het VVV-bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Lijkt het je leuk om het dorpsfeest en de autocross voor te bereiden en te
organiseren laat het ons dan weten.
Iedereen met nieuwe leuke ideeën en/of 1 rechterhand is welkom en je
kunt eventueel zelf aangeven wat je het liefst binnen het bestuur zou willen
doen.
Wil je je opgeven of zou je graag willen weten wat het precies inhoud om in
het VVV-bestuur te zitten, neem dan contact op met iemand van het
bestuur of mail naar oldeholtpadevvv@gmail.com.
Alvast hartelijk dank voor jouw belangstelling.
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Het Prikbord
Te koop: bladblazer en –zuiger
Elektrische buxusschaar met opvangbak en –zak
Merk: Gardenroom.
Voor info bel Gerrit Nijholt 06 23101144

Nieuwe jaargang,
nieuwe rubriek:
What are you ‘tokking’ about?

Nieuw contactpersoon gezocht voor de Buurtpraot
Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg
Reacties naar e-mailadres: holenpathe@gmail.com
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Column
Bent u al geslaagd? Ik durf die vraag rustig te stellen omdat ik er zeker van
ben dat er lezers zijn die onlangs, momenteel of binnenkort met een
examen zijn (worden) geconfronteerd. En dan bedoel ik niet alleen de
scholieren die deze maand aan de bak moeten. “Ergens voor moeten
slagen” loopt als een rode draad door het leven van de moderne mens. We
leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar in een razend snel tempo
opvolgen en ons dwingen om ook méé te ontwikkelen. Werkende mensen
weten daar alles van. Trainingen, workshops, cursussen etc. zijn vaak
broodnodig om aan de veranderende eisen in je werk te kunnen (blijven)
voldoen.
Voor de jeugd is het volgens mij minder problematisch. Die beseffen heel
goed dat de komende school examens voor hun niet de laatste zullen zijn.
Eerder nog een startschot voor een leven van verder leren en ontwikkelen,
met alle bijbehorende examens, toetsen en evaluaties. Examens als een
vast onderdeel van je werkzame leven. Mooi he?
Minister president Joop den Uyl zei ooit : “Jongelui, je ziet maar”! Maar dat
kon je veertig jaar geleden ook makkelijk zeggen. Toen kon je met een
MULO, MAVO of HAVO diploma nog wel een redelijke baan vinden. Wanneer
je die baan eenmaal had en een beetje je best deed, dan was je eigenlijk al
verzekerd van een baan voor het leven. Er veranderde niet zoveel en
wanneer je het werk onder de knie had, dan haalde menigeen zijn of haar
pensioen zonder veel moeite. Ook mooi he? Of zoals men toen zei: Mieters
he?
Met deze verhalen hoef je de moderne jeugd niet lastig te vallen, want daar
hebben zij gewoon niets aan. Zij hebben te maken met de realiteit van nu.
En is die werkelijk zo slecht? Ik denk het niet. Iedere tijd heeft zijn eigen
uitdagingen. En die moet je grijpen op het moment dat deze zich voor
doen. Maar ik dwaal af. Ik wil eigenlijk nog even terug komen op het
fenomeen “slagen”. Toen ik voor mijn middelbare schoolexamen slaagde,
was niet iedereen daar onverdeeld gelukkig mee. Ik wel, want ik had een
kunstje geflikt. Ik had dertien vakken. Een ervan was wiskunde, waar ik
nooit iets van begrepen had. Mijn plaats bleef leeg bij het wiskunde
examen. Ik heb de zaak weten te redden door uit te blinken in een aantal
andere vakken. Ik slaagde, maar ik zal de beschuldigende blikken in de
ogen van mijn leraren nooit vergeten. Maar slagen kan ook een geweldig
gevoel geven. Toen ik mijn rijbewijs haalde, was ik zo ontzettend blij dat ik
op de terugweg naar huis om de vijftig meter even stopte om het bewijs op
juistheid te controleren. Pure euforie! Slagen is belangrijk. Maar daarmee
ook het hoogste doel? De kans dat je jezelf dan tegen komt is groot. Een
universitaire of HBO opleiding is niets mis mee. Maar wanneer het goed
voelt, geldt dat ook voor een opleiding op MBO niveau. Is het misschien een
tip om eerst je haalbare doelen vast te stellen om vervolgens je kans op
slagen te vergroten? Wanneer ik binnenkort door Oldeholtpade fiets, hoop
ik héél veel vlaggen met schooltassen te zien!! “Jongelui, je ziet maar”!
-P.R.21

Kinderpagina
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Agenda
04-06-2016
10-06-2016
12-06-2016
15-06-2016
17 t/m 1906-2016
20-06-2016
04-07-2016
27 en 2808-2016
10-09-2016
12-09-2016

Jeugdvogelwachtdag
Opgave
dorpsfeestactiviteiten
Autocross
Voorverkoop kaarten
Bittersweet
Dorpsfeest

Zie dorpsfeestbijlage
12.00 uur, terrein achter de kerk
19.00 uur tot 20.00 uur in de feesttent
Evenemententerrein

Opruimen feestterrein
Oud papieractie De Striepe
RoelBottemadagen

Evenemententerrein
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Evenemententerrein

Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe

Thema: Kleurenpracht
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen

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