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Voorwoord 

 
Wanneer u de eerste editie van de eenentwintigste jaargang van 
Holenpathe bij u op de deurmat aantreft, liggen de zomeractiviteiten alweer 
achter ons. Terwijl we nog genieten van de nazomer, geeft de kalender 
inmiddels de maand september aan. De herfst zal niet lang op zich laten 

wachten en de link naar ons thema “kleurenpracht” laat zich makkelijk 
raden. 
Nieuwe jaargang, nieuwe kansen! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën 
om “Holenpathe” leesbaar te maken en te houden. Heeft u een bijdrage? 
Laat het ons weten. De redactie zal zelf het spits afbijten met een twee 
nieuwe rubrieken:  
Met pensioen!! En dan? 

we besteden aandacht  aan mensen die inmiddels met pensioen zijn of dit 
binnenkort gaan doen.      
                             
What are you “tokking” about:                                                      
Het is de redactie niet ontgaan dat ons dorp 
gezegend is met veel  kippenhouders. Onder 
kippenhouders verstaan we kippenliefhebbers van 

diverse “pluimage”. Dat kunnen mensen zijn die 
beroepsmatig met kippen bezig zijn, maar ook de 
liefhebber met een enkel toompje kippen valt hier 
onder. Wij willen graag aandacht besteden aan de 

eigenaren en hun kippen en dan vooral de wijze 
waarop de kippen zijn gehuisvest. Vaak zijn deze 

onderkomens van eigen makelij. Kippenliefhebbers 
hebben daar zo hun eigen ideeën  over. Dit kan 
verrassende verhalen en plaatjes opleveren. Indien 
mogelijk  gaan wij daar een vaste rubriek van maken. 
Wij houden u op de hoogte. 

 
 

Volgende kopij inleveren voor: 19 november 2016 

 
     Thema: Bezinning 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Burgerlijke stand 
 

Nieuwe Inwoners: 
 

Henk, Liesbeth, Roy, Demi en Thomas Post Hesselinghstraat 16 
Alien Veenstra, Jentje Stoker, Maaike; Jildou, Jente Hoofdweg 199 
Marcel en Marja. Lianne en Naomi Kasmarek Hoofdweg162 
Hilda Duiven, Jacob van der Heide en Laura Hamersweg 15 
Peter en Clasien van der Akker G.F.Vosstraat 2 

Guda Bot Franckenastraat 9 
Mariska van Beek Franckenastraat 11 
Reinder Zandstra en Melissa Olthof Hoofdweg 132 
Haye Landman en Henny Menger Westerse Kamp 6 
 

Geboren 
 

03-06-2016  Stan                  Zoon en broertje van Vincent en Jessica, Niek Hoekstra 
Hoofdweg 171 

12-08-2016  Laura Dochter van Hilda Duiven en Jacob van der Heide 
Hamersweg 15 

07-09-2016  Emma Dochter en zusje van René, Cilia, Maud en Sofie Hoekstra 
Hamersweg 1 

 

Overleden: 
 

14-06-2016  Sietze Douma Hoofdweg 106 
24-06-2016  Chris Kraan Voorheen Stellingenweg 14 
27-08-2016  Jacqueline Hoogers Grote Kamp 15 
 

 

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente 
maar verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele 
onvolkomenheden.  
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Even voorstellen 
 

Wij, Jacob en Hilda, zijn per 1 oktober 2015 verhuisd naar de Hamersweg 

15. Na de verkoop van onze woning in Vledder hebben wij het geheel aan 
de Hamersweg 15 gekocht van Jacob zijn familie. Er is een hoop werk te 
verzetten op onze nieuwe stek. In het voorjaar zijn we gestart met de sloop 
van de oude woning en gestart met de bouw van een nieuwe woning. Tot 
de woning klaar is wonen we in een unit. Hierin is in augustus onze dochter 
Laura geboren. Jacob is timmerman en Hilda werkt bij een 
rentmeesterkantoor. We hopen met een aantal jaren het geheel naar ons 

eigen wens te hebben gemaakt en er nog vele jaren met plezier te wonen. 
Met vriendelijke groet, 
-Jacob en Hilda- 

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

Voor de rubriek “even voorstellen” zijn wij als nieuwe bewoners van 
Oldeholtpade gevraagd om iets over ons zelf te vertellen. Voor een aantal 
dorpsgenoten zijn wij geen onbekenden maar voor wie ons nog niet kent 
stellen wij ons voor. Wij zijn Henk en Liesbeth Post-Braaksma en hebben  
drie schatten van kinderen; Roy 22 , Demi 19 & Thomas 11. 
Sinds half Juni wonen wij met veel plezier op de Hesselinghstraat 16. 

Hiervoor woonden wij in Nijeholtpade. Henk is werkzaam bij Van Wijhe Verf 
en Liesbeth heeft haar eigen modezaak in trouwkleding voor de man 
“Bruidegom Sonnega”. 
Woorden welke passend zijn bij ons gezin; Gezelligheid * open minded * 

eerlijk * gastvrij. 
 

Voor diegene die nieuwsgierig zijn naar onze winkel ; 
Zondag 9 oktober van 13.00-18.00 houden wij 
openhuis/trouwbeurs. 
Locatie; Pieter Stuyvesantweg 40 * 8478HE * Sonnega 

mail info@bruidegomsonnega.nl   •   web www.bruidegomsonnega.nl 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wij Peter en Clasien van den Akker zijn deze zomer aan de G.F. Vosstraat 2 

in Oldeholtpade komen te wonen. 
Peter komt van oorsprong uit Wolvega en Clasien uit Kuinre. Na ons 
trouwen hebben we 6 jaar in De Hoeve gewoond, waar onze 2 dochters zijn 

geboren. 
Hierna zijn wij in Wergea (bij Leeuwarden) een veehouderij begonnen. 
Nu na 34 jaar hebben we die verkocht en zijn we terug in Weststellingwerf. 
Het voelt voor ons als thuiskomen. 
Ben je benieuwd ? Je bent altijd welkom  
en de koffie is zo gezet. 

-Groetjes Peter en Clasien- 
 

 

mailto:info@bruidegomsonnega.nl
http://www.bruidegomsonnega.nl/
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Wij zijn Reinder en Melissa. We wonen sinds 2 maanden op Hoofdweg 132. 
Melissa komt uit Wolvega en Reinder van de Hofsteestraat. 
Drie jaar geleden hebben we de sleutels van de woning gekregen en 

sindsdien niet stil gezeten. Er is dan ook een hoop werk verzet, met hulp 
van familie en vrienden. 
Zo hebben we o.a. een nieuw dak, elektra, leidingwerk, vloer, keuken, cv 
en nog veel meer zelf vervangen. 

Dit alles naast onze banen. Melissa als kok bij tapasrestaurant ‘Gusto y 
mucho más’ in Heerenveen en Reinder als zzp'er in de technische 
dienstverlening. Wij hopen nog lang te mogen wonen in de parel van 
Weststellingwerf. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Buurtpraot 
 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Net voor de zomervakantie werd Hillebrand Diever plotseling opgenomen 
in het ziekenhuis. Hij herstelt voorspoedig en de buurtvereniging wenst hem 
beterschap!   
* Net na de vakantieperiode is overleden onze buurvrouw mevrouw 
Jacqueline Hoogers. Ook via deze weg condoleren wij Wim en zijn kinderen. 
We wensen hen heel veel sterkte in deze verdrietige tijd.  
* Gelukkig zijn er ook nog mooie gebeurtenissen te noemen. Theun en 

Marianne de Vries-Boonstra waren 25 jaar getrouwd en Sieger en Sijtje van 

Houten-Donker waren 35 jaar getrouwd. Beide van harte gefeliciteerd met 
dit jubileum. 
* Buurtvereniging De Kampen heeft een zomerbbq georganiseerd. Buren 
nemen dan zelf hun vlees en drankjes mee. Het bestuur zorgt voor de 
bijgerechten. Er kwamen een kleine 20 personen. Het was erg gezellig en 

ook mede dankzij het mooie weer was het weer een succes.    
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

Daar is van alles te doen! 
* Nabij het voetbalveld waren heel  veel  boomstammen opgestapeld welke 

afkomstig zijn uit de Scheenebos. De bosbouwers hadden afgelopen winter 

het nodige gezaagd en een totale ravage achter gelaten in het bos. Tijdens 
het transport uit het bos, in de natte zomer, werd het er niet netter op want 
met groot materieel werden de stammen uit het bos gehaald wat 
resulteerde in veel modder, diepe sporen en kapot gereden bermen ed. 
* Op het voetbalcomplex doen de vele vrijwilligers er juist alles aan om het 
geheel er netjes en verzorgd te laten uitzien. Vanwege grote aanwas leden 

worden nieuwe dameskleedkamers en een nieuw materialen hok gemaakt 
terwijl ook het parkeerterrein van het nodige straatwerk wordt voorzien. De 
club, spelers en accommodatie zijn klaar voor het nieuwe voetbalseizoen! 
* Bij toerbeurt wordt de buurt bbq bij een ander gehouden. Maar wat een 

harmonie als op de betreffende zaterdagmiddag vele buren, oud en jong, 
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komen helpen om de locatie netjes te maken en op de vroege 
zondagochtend stilzwijgend alles weer op te ruimen! Tip: Als je enig 
achterstallig werk hebt liggen zou je je volgend jaar spontaan kunnen 

aanmelden voor de buurtbarbecue.   
* Frans v.d. Maat hebben we de afgelopen periode, naast het uitlaten van 
z’n hondje, niet zo heel vaak waargenomen. Hij was nl. bezig met 
“ondergrondse” werkzaamheden en we hopen dat hij deze klus met succes 

kan afronden opdat Riet tevreden kan zijn en de buren weer eens een 
praatje met Frans kunnen maken. 
* Jacob en Hilda zijn op 12 augustus de trotse ouders geworden van één 
dochter genaamd Laura Aukje. We melden terecht één baby want het 
aantal geplaatste ooievaars kon misschien anders doen vermoeden. 
* René en Cilia hebben met de geboorte van Emma gezinsuitbreiding 
gekregen. Op dit moment van kopij inleveren verblijven moeder en dochter 

nog in het ziekenhuis en we hopen dat ze spoedig gezond en wel thuis 
zullen zijn opdat ook de beide zusjes volop mogen genieten en trots kunnen 
zijn op Emma. 
* In het  idyllische huis op de unieke plek, Hamersweg 10, woont sinds 
enige tijd de familie Van Put. 
Wij wensen hen veel woonplezier en vooral welkom aan de Hamersweg! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

* Zaterdag 27 augustus hadden Frits en Gerlinda een aantal goede redenen 
om een prachtig tuinfeest te organiseren. Ze waren beiden jarig geweest, al 

12,5 jaar bij elkaar en ook was Gerlinda geslaagd. Deze middag werkte 
alles mee, het weer was fantastisch, het eten en drinken was dik voor 

elkaar en het was erg gezellig. Het toppunt van de middag was toch wel 
toen Frits op een tafel klom en het woord nam. Tot ieders grote verrassing 
heeft hij Gerlinda ten huwelijk gevraagd. Het antwoord van Gerlinda was 
JA, dus op naar het volgende feest?! 
* De appelboom van de familie Hoekstra heeft het helaas begeven. De 
boom is ten onder gegaan aan zijn eigen succes, want wat hingen er altijd 
veel appels aan de boom! 

* Het thema van deze dorpskrant is kleurenpracht, helaas kan Lutina 
hierover mee praten. Ze is bont en blauw gekleurd na een val van een 

trapje. Sterkte Lutina! 
* Nick Maatman heeft z'n eerste titel binnen met schaken en mag zich nu 
Fide Meester (FM) noemen. Nu op naar Internationaal Meester (IM) en 
uiteindelijk Groot Meester (GM). Goed gedaan Nick! 

* Ik heb een oproep gedaan via de mail aan de buurtgenoten, een aantal 
mensen heeft toegezegd mee te willen denken over de nieuwtjes van onze 
buurt. Ik zie ze graag tegemoet! Ik had niet van alle mensen het mailadres, 
wil je ook meedenken, dan graag een mail sturen naar bianca-
jochem@hetnet.nl. 
 
 

 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
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Westerhofstraat, 

G.F.Vosstraat, Gorteweg,  

 Liesbeth Waldus/Christina Sterkenburgh 
 moos_christina@yahoo.de    

 

* In Augustus waren Luc en Liesbeth Waldus 25 jaar getrouwd! De buren 
hadden een mooi poort voor hun gemaakt. 
En het was dubbel feest , want beiden zijn ook nog eens 50 jaar geworden, 
wat samen natuurlijk 100 jaar maakt! 
* Dochter Romy Waldus heeft haar rijbewijs gehaald, gefeliciteerd! 
* Ook Ans Vaartjes is 50 jaar geworden. Zij kreeg van haar collega’s een 

hele tuin vol met Post.nl pakketten. Daar was ze wel even heel zoet mee. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

Vrijdag 16 september hield de “Kerkebuurt” haar jaarlijkse buurtbarbecue 

De opkomst was goed en het was heel gezellig. Ook de kleinsten 

vermaakten zich prima. Onze nieuwe buur, topkok Marcel, had voor het 
vlees gezorgd en de overheerlijke salades. 
En hij was onze grillmeester, we treffen het maar in onze buurt. 
Toen de meesten hun buikje vol hadden werd er nog lang bijgepraat . 
Herman Andringa speelde vrolijke deuntjes op de trekzak en er werd  
gezellig meegezongen. 
Later werd het feest nog voortgezet bij de vuurkorf, maar om ongeveer  

12 uur was het afgelopen. Het was een heel gezellige avond . 
Ninie en Alie bedankt namens de buurt voor de prima organisatie. 
Ook Fam. Pronk bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie prachtige 

tuin. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wetenswaardigheden 
 
Camping perikelen 
Het campingseizoen schiet al weer aardig op, nog even en de boel gaat 

weer dicht! We hebben een erg slecht voorjaar gehad, het was echt 
allerbelabberdst, slechts een enkeling durfde het aan om naar Oldeholtpade 
te komen. Verschillende gasten belden af of kwamen vanwege het slechte 
weer niet opdagen. Begrijpelijk, het leek ook niet best, maar.... 

langzamerhand toen het weer dan toch wat opknapte, meldden zich ook de 
eerste kampeerders. Sommige voor 1 nacht, anderen voor meerdere dagen. 
Natuurlijk waren daar ook weer onze vaste gasten bij. Gasten die hier al 

sinds Herman de camping nog beheerde, jaarlijks of in ieder geval 
regelmatig met hun caravan of camper neerstrijken.   
Ook verschillende nationaliteiten mochten we weer begroeten. Gasten 
vanuit Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Zweden en zelfs iemand op de fiets 
vanuit Kazachstan wist onze camping te vinden. Maar ook uit alle delen van 
Nederland kwamen de gasten naar de minicamping in ons mooie dorp.  
   

mailto:moos_christina@yahoo.de
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Het evenemententerrein had helaas ook te kampen met wateroverlast, het 
dorpsfeest heeft het nog redelijk getroffen, maar de Citroënclub moest dit 
jaar helaas uitwijken naar een andere locatie. 

Het terrein was veel en veel te nat. Jammer, het was de tiende keer dat ze 
dit evenement organiseerden en ze wilden hier graag een speciaal tintje 
aan geven. Uiteindelijk konden ze dit jaar hun jaarlijks evenement in 
Steggerda houden. Maar we komen volgend jaar weer naar 

Oldeholtpade.....aldus de organisatie. Voor ons als minicamping hadden ze 
ook een leuke verrassing in petto. Omdat het de tiende keer was waren 
Sipke en Ria Lantinga zondag 26 juni uitgenodigd om naar Steggerda te 
komen, waar ze een prachtige spiegel in ontvangst mochten nemen. Dit als 
dank voor de jarenlange prettige samenwerking!  
 

Met de fietsvierdaagse kwamen dit jaar vanwege de grote drukte in 

Wolvega weer veel fietsers naar Oldeholtpade, waaronder een gast van 94! 
Die ook later onze camping weer wist  te vinden toen hij terugkwam van 
een reis door Oostenrijk en Italië!   
   

Tijdens de Bottemadagen stond de camping helemaal vol en was het 
gezellig druk. En nu is het dan alweer september maar ook nu is het nog 
steeds, mede door het prachtige nazomerweer, gezellig druk op de 
camping.  

Voor oktober staan er ook nog enkele reserveringen en kunnen we straks 
ook dit seizoen toch best wel goed afsluiten.   
-Femmie Raggers- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Olpae Kwist 
In de vorige Holenpathe heeft u kunnen lezen dat er een werkgroep bezig is 
voorbereidingen te treffen voor een actieve dorpskwis genaamd Olpae Kwist 
(OK). Deze dorpskwis gaat 4 februari plaatsvinden en de (feestelijke) 
prijsuitreiking is 11 februari. Gezien het enthousiasme elders in het land, 
hopen we op veel animo voor dit initiatief. Heeft u al nagedacht over het 
vormen van een groep met mogelijk een bijpassende naam? 

Aan deze dorpskwis mogen namelijk groepen meedoen van minimaal 6 
personen, die samengesteld kunnen zijn uit families, vrienden, 
buurtbewoners, verenigingen en dergelijke. De captain van de groep moet 

op een afgesproken plaats en tijdstip de envelop met daarin de dorpskwis 
ophalen en vervolgens gaat de groep in huiselijke kring de vragen en 
opdrachten oplossen. Computers en andere hulplijnen zijn toegestaan, 
maar voor sommige vragen en opdrachten moet je het dorp in. Aan het 

einde van de avond, op een bepaald tijdstip, moeten de antwoorden 
ingeleverd worden bij een horecagelegenheid in ons dorp.  
In de volgende Holenpathe zal meer meegedeeld worden over o.a. 
opgavedatum ed.  
Houdt u van quizen, puzzels, opdrachten en niet te vergeten van 
samenwerking, benader dan mensen om u heen voor deelname. Hopelijk 

zijn veel mensen enthousiast en geven zich in december veel groepen op. 
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Een anraoder 
Bij deze wilde ik even aandacht schenken voor onderstaande cursus. 
Volgens mij is het voor velen interessant om te weten in wat voor streek 

men woont. Om iets over de geschiedenis, taal, cultuur en landschap te 
weten te komen. Bovendien zijn Geert Lantinga, Ruurd-Jelle van der Leij en 
ondergetekende geen onbekenden in ons dorp. Voor zowel nieuwe inwoners 
alsmede de autochtonen kunnen hier iets van opsteken en de sfeer van de 

cursusavonden zijn gemoedelijk. Volgens de vele cursisten uit voorgaande 
jaren is : “et beslist de muite weerd, en dat veur mar een paer centen”. 
De kursus “We leveren je een streek” is veural bedoeld veur meensken die 
nog niet zovule weten over de streek waor ze wonen, mar die d’r wel graeg 
wat meer van weten willen zollen. Daoromme kommen in disse kursus 
verschillende onderwarpen in et kot an bod, zodaj’ mit al die mooie 
onderwarpen even in anraeking kommen. De kursus bestaot uut drie 

aovenden en een exkursie. Op elke kursusaovend, die twie uren duurt, 
kommen twie onderwarpen an bod. Die onderwarpen bin: 

de vroegste geschiedenis 
van Stellingwarf, de 
geschiedenis van et 
laandschop, de dörpen 
van Stellingwarf, de 

netuur van Stellingwarf, 
de Stelling-warver 
streektael en 
Stellingwarver literetuur. 

De exkursie is naor een 
Stellingwarfs netuur-

gebied mit as exkursie-
leider Freddie de Vries. 

De kosten bin € 45,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. 
De daotums van de kursus bin: 

 

Deensdagaovend 4 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure): 
Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga 
De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff 
 

Deensdagaovend 11 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure): 

De dörpen van Stellingwarf, deur Sietske Bloemhoff 
Stellingwarver proza en poëzie, deur Peter Riksma 
 

Deensdagaovend 18 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure): 
De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst 
De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij 
 

Zaoterdagmorgen 29 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure): 
Exursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries 
 

Bi’j interesse kuj’ et beste even bellen mit et kantoor van de 

Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl. 

-Freddie- 

mailto:info@stellingwarfs.nl
http://www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2016/08/Lende-8-meert-15.jpg
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Beste mensen,  
Op 8 oktober a.s. wordt in de Stephanuskerk in Oldeholtpade een concert 
gehouden door  Taaftere: Taaftere bestaat uit een muzikaal Brabants trio  

(Mark Söhngen, Mario van der Linden en Willy Verkuijlen). Zij brengen een 
programma met wereldmuziek, waarbij veel aandacht voor oude en nieuwe 
Brabantse volksmuziek. Zij zorgen met hun enthousiasme voor een avond 
vol levenslust. Toegangsprijs bedraagt €10,00 inclusief thee of koffie voor 

aanvang en een drankje inde pauze. De kerkdeur gaat om 19.00 uur open 
en na afloop een nazit in het pas heropende dorpscafé  “De Rustende 
Jager”. Graag aanmelden op de volgende telefoonnummers: 0561 689066  
of  06 30 38 37 10 of per mail ( hiltje.dekker@home.nl ) 
Tijdens de voorstelling wordt tevens het eerste exemplaar uitgereikt van  
een kunstboek met tekeningen (Strapadsels) van Herman Andringa uit 
Oldeholtpade. 

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

Annemiek bedankt! 
Na ruim 4 jaar redactiewerkzaamheden voor onze dorpskrant, gaat 
Annemiek Buter ons verlaten.  
Iedere keer wist ze weer een boeiend en actueel voorwoord te schrijven; we 
zullen het schrijftalent van Annemiek missen! Ook voor alle andere 
bijdragen aan onze werkgroep willen we Annemiek bedanken… 
 

Met het afscheid van Annemiek is er in onze werkgroep ruimte gekomen 
voor een nieuw redactielid. Mocht 

u ook in het bezit zijn ‘schrijverstalent’ en lijkt het u leuk om onze 
werkgroep te komen versterken? Neem dan  

contact op met Gerlinda Delfsma, tel. 616165 of g.delfsma@gmail.com. Uw 
reactie is van harte welkom. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Met Pensioen!!  En dan? 

 

De generatie die bekend staat als de “Babyboomers” (de geboortegolf in de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog), kent veel overeenkomsten. 
Daarbij moeten we vooral denken aan een werkzaam leven en in veel 

gevallen bij één en dezelfde werkgever. Het zijn vaak trouwe medewerkers 
met een gezonde arbeidsinstelling. Ook Jan de Boer past in dit beeld. 
Jan is geboren op 11 mei 1952 in Ter Idzard. Na de lagere school volgde de 
ULO te Wolvega. Jan ’s werkzame leven begon in augustus 1969 als 17-

jarige, toen hij bij de Raiffeisenbank Wolvega werd aangenomen als 
kasmedewerker. Dit speelde vóór het computertijdperk, dus de 
werkzaamheden werden vaak nog handmatig uitgevoerd. Het was nog echt 
mensenwerk en vooral bewerkelijk! De dienstplicht kwam om de hoek 
kijken en Jan heeft deze vervuld van november 1971 tot maart 1973. Hij 
werd te werk gesteld als magazijnmedewerker en hield zich bezig met de 
distributie van o.a. Telex-apparatuur. Toen zijn diensttijd er op zat werd 

hem geen vakantie gegund, want hij werd nog op dezelfde dag van 

mailto:hiltje.dekker@home.nl
mailto:g.delfsma@gmail.com
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“afzwaaien”  benaderd door zijn oude werkgever met de vraag of hij de 
volgende week weer kon beginnen. Daarna volgde een lange carrière bij de 
bank die wij nu kennen als de Rabobank. In 1980 trouwde hij met Jannie en 

gingen zij wonen in de woning bij het Rabofiliaal in Oldeholtpade. Ze kregen 
vier kinderen: Martin, Ronald, Sander en Agnes. Jan ontwikkelde zich 
binnen de Rabobank. In 1982 werd Jan filiaalbeheerder in Oldeholtpade. 
Daarnaast moest het filiaal in de Blesse ook bemand worden. Jan heeft dit 

vele jaren gedaan om vervolgens in 2002 weer terug te keren op kantoor 
Wolvega. Daar bekleedde hij de functie van Adviseur Particulieren. Dit heeft 
hij gedaan tot 1 november 2013, want toen kon hij gebruik maken van een 
regeling. Zijn werkzame leven zat erop! 
Jan hield zich al langer bezig met sport. En dat veranderde niet na zijn 
pensionering. Hij had al aan voetballen gedaan bij onze plaatselijke 
voetbalclub tot 1986. Na met voetballen te zijn gestopt, moest er toch wat 

aan lichaamsbeweging gedaan worden en ging Jan hardlopen op een heel 
behoorlijk niveau. Onder andere liep hij in de negentiger jaren vijf keer de 
marathon van Rotterdam. De laatste jaren werd ook de sportschool 
regelmatig bezocht om aan spinninglessen deel te nemen. Na 
hartproblemen eind 2013, moest Jan het wel rustiger aan gaan doen. Toch 
maar weer de spinning opgepakt en hij gaat zo nu en dan nog wel eens 
hardlopen in een heel rustig tempo. Het liefst op een achteraf weggetje, 

zodat niemand hem ziet. Ook pakt hij nog wel eens de mountainbike. Maar 
nu alles op een lager niveau. Behalve zijn activiteiten in de sport, waagt Jan 
zich ook nog wel eens aan de aandelenhandel. Wij kennen Jan ook als 
vrijwilliger. Hij rijdt iedere dinsdagmiddag op de Buurtbus door de 

“Westhoek”. Ook helpt hij eenmaal in de twee weken bij de Voedselbank. 
En bij S.V. Friesland atletiekvereniging helpt hij regelmatig tijdens een 

trimloop. Na jarenlang zelf tijdens het 
trimlopen geprofiteerd te hebben van een 
prima verzorging, zorgt hij er nu zelf voor 
dat de lopers onderweg van drinken worden 
voorzien. Jan fietst graag. Daarom heeft hij 
het aangename met het nuttige verenigd. 
Hij is al jaren bezorger van het clubblad van 

VV Oldeholtpade en dankzij Jan belandt ook 
“Holenpathe” bij u op de deurmat. Hij 

bezorgt de dorpskrant sinds vorig jaar. Jan 
doet de gehele bezorging op de fiets. Ook 
houdt Jan zich passief bezig met sport.  
Hij is als Heerenveen-fan bij alle thuis-
wedstrijden op de tribune van het Abe 

Lenstra stadion te vinden, samen met Henk 
Mendel en dochter Agnes. Jan is sinds een 
jaar opa en past hij met veel plezier op 
kleinzoon Aron.     
Wij hopen dat Jan nog lang mag genieten 
van zijn welverdiend pensioen! 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
Snelheidsmeter 
De snelheidsmeter heeft van 18-3 t/m 20-5 op 3 plaatsen in het dorp 

gehangen. Dit is de grafiek van midden in het dorp van 26-4 t/m 9-5. 

 

 
De andere 2 bij het begin van de bebouwde kom gaven ongeveer het 

zelfde beeld, maar daar waren ook nog al wat van 90 en 100 km met  

2 uitschieters van 118 km. Als je dit ziet is er maar een klein gedeelte die  
30 km rijdt. Het gedeelte dat boven de 60 km rijdt, neemt het risico om het  
Rijbewijs kwijt te raken. 
 

Snel internet 
In Oldeholtpade hebben zich 37 van de 75 adressen zich opgegeven en dat 
is 49%. Er moet zich minimaal 60% van de adressen aanmelden om 
aangesloten te worden op glasvezel. Dus mensen die zich nog niet hebben 
opgegeven geef je op weststellingwerf.opglas.nl Als er in 
Weststellingwerf  meer dan 60% adressen opgegeven zijn,dan kan het 

wezen dat hier de schop als eerste de grond in gaat, dat zou mooi wezen en 

kunnen wij dan misschien al voor de winter op glasvezel zitten. 
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Kangoeroe Klup  
 

Kangoeroe Klup / Reuzenpanda's 
In de eerste week van september zijn we weer begonnen met de trainingen 
van de Kangoeroe Klup. Voor de zomer moesten we van een aantal 
kinderen afscheid nemen, omdat ze te oud waren geworden. Daar hebben 

we de eerste trainingen weinig van gemerkt, want er waren weer heel veel 
nieuwe kindjes: Benthe, Nick, Sem, Aiden, Koen, Edith en Freya. We 
wensen jullie dit jaar veel plezier! Zoals altijd doen we tijdens de training 
verschillende oefeningen, waarbij we veel klimmen, klauteren, rennen en 
springen. Zo begonnen we de eerste training met een tikspel, klommen we 
daarna over de tijgerbrug en sloten we af met zakdoekje leggen. De 
kangoeroes trainen iedere zaterdagochtend, vakanties en feestdagen 

uitgezonderd, om 9.30 uur in de gymzaal achter De Striepe.  
Dit jaar hebben we niet alleen Kangoeroes, maar zijn er voor het eerst ook 
Reuzenpanda's. De Reuzenpanda's zijn net iets ouder, tussen de 5 en 7 
jaar. Waar we bij de kangoeroes nog echt gymmen, gaan we bij de panda's 
echt sporten. Leander Zwolle, opleiding sport en beweging en speler van 
jong Oranje (korfbal), leert de kinderen de basis van verschillende sporten, 
zoals basketbal, voetbal, korfbal en atletiek. De kinderen leren in 

teamverband te sporten en er wordt veel aandacht besteed aan de 
motorische ontwikkeling. De eerste training was het gelijk erg warm en 
daarom was er veel water in de oefeningen verwerkt. Er werd begonnen 
met een kennismakingsoefening, er waren waterballonnen, flessen met 

water en als laatste mochten de kinderen de trainers natuurlijk nog even 
nat spuiten. De trainingen zijn op de woensdagmiddag in de even weken. Er 

is bewust gekozen om de trainingen niet iedere week te doen, zodat het 
goed te combineren is met zwemles of andere hobby's. De trainingen 
worden gegeven op verschillende locaties, dit is afhankelijk van de sport die 
beoefend wordt. De basis is het korfbalveld van SCO. Meer 
informatie?Kangoeroeklup@kvsco.nl of 06-53346806  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Karkepraot 

Veiligheidscontroles 
Deze zomer werd gekenmerkt door extra veiligheidsmaatregelen bij 
luchthavens en grenzen; misschien hebt u dat ook gemerkt. Het is de 
bedoeling dat mensen met snode plannen niet de kans krijgen die ook uit te 

voeren. Aan de buitenkant is vaak niet te zien bij welke groep je hoort en 
dus moeten we allemaal controles ondergaan. Ik moest deze zomer denken 
aan die ene keer dat ik me daaraan kon onttrekken. In 2003 woonde ik in 
Heeg waar toen nog Prins Willem Alexander graag vakantie vierde. Als hij 
zich met “De Groene Draeck“ over het water voortbewoog werd hij daarbij 
steevast begeleid door twee boten van de Rijkspolitie te water. Voor en 
achter het schip; de bedoeling was dat andere watersporters op afstand 

bleven. Meestal lukte dat. 

mailto:Kangoeroeklup@kvsco.nl
tel:06-53346806
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Op een avond in het voorjaar was ik gevraagd om in te vallen als fokkemaat 
op een GWS-schouw, een snelle zeilboot die ooit ontworpen was om de 
venters te helpen hun waar over water bij de klant te brengen. Er worden 

nu wedstrijden mee gevaren. In Heeg verzamelden we die avond vier 
scheepjes om wat te oefenen. Aan het eind van de oefenserie was er een 
race; Wie komt het eerst aan in de jachthaven van Heeg, daar ging het om. 
Mijn buurman won vaak maar hij had nu een amateur maat aan boord dus 

roken de anderen hun kans. Vanaf Elahuizen kon je bijna zonder te laveren 
op Heeg aanvaren. Wie overstag moest zou tijd verliezen. Scherp zeilen 
was de opdracht. We lieten al snel twee schepen achter ons maar de derde 
bleef dicht bij. We bespraken of we de haven zonder overstag te gaan 
konden belopen; het zou erom spannen!  We lagen drie lengtes voor toen 
we in de verte twee politieboten en “De Groene Draeck” zagen verschijnen. 
Het leek erop dat ze Heeg binnen wilden lopen. Als dat zo was zouden ze 

onze route blokkeren en was de race mislukt. De schipper wilde overstag 
om ze ruim baan te laten... Ik zag vanuit mijn positie voorin dat aan boord 
van de drie schepen onze wedstrijd werd gevolgd. Prins W.A. had de 
verrekijker erbij gepakt. Als wij onze koers wilden aanhouden zouden we 
vlak achter “De Groene Draeck” en vóór de politieboot langs moeten 
passeren. Dat was normaalgesproken te dicht bij. Maar omdat we herkent 
waren als wedstrijdzeilers wilde ik het erop wagen. Tegen de schipper riep 

ik: “doorgaan, op koers blijven, ik neem de verantwoordelijkheid op me als 
er gedonder van komt!” Je kunt je toch niet voorstellen dat moslim 
fundamentalisten zo kunnen zeilen! Het bleef wel even spannend of de 
politieboot ons erlangs zou laten. Maar het lukte! De schipper bediende het 

roer met zijn voet omdat hij zijn handen nodig had om een foto te maken. 
Van drie meter afstand een plaatje van een zwaaiende kroonprins die er 

duidelijk plezier in had ons te zien afkoersen op de finish. Onze achtervolger 
durfde ons hierin niet te volgen en we hadden dus ook nog gewonnen. Voor 
mij was toch het leukste die avond dat we erin geslaagd waren respect af te 
dwingen door onze zeilkunst en daardoor boven elke verdenking ontheven 
waren. Na een verhuizing kwam er een eind aan mijn zeilcarrière en werd 
dit avontuur vergeten. Toen ik deze zomer weer eens in een rij stond bij 
een veiligheidscontrole moest ik er even aan terugdenken en glimlachend 

accepteerde ik het oponthoud.     
-dsdenhollander@hotmail.com- 

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

 

De Striepe 
 
Na 6 weken vakantie gaan alle kinderen van De Striepe weer naar school. 
Sommige kinderen in een nieuwe groep, met een nieuwe juf.  
Andere in een nieuwe groep, met een bekende juf. 
We mogen na de vakantie 3 nieuwe gezichten op school verwelkomen. Juf 
Johanna de Jong werkt op dinsdag en woensdag naast juf Margreet omdat 
juf Margreet een extra dag vrij heeft genomen. Ook nieuw in groep 3 zijn 

Maaike Merkus en Myrthe Postma. Maaike is afkomstig uit Weidum en 
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Myrthe uit Wolvega, beiden zijn aan de Hoofdweg in Oldeholtpade komen 
wonen. 
Odilia, Ellen, Anna-Fleur, Vera, Meike, Inez, Wytse, Sem, Sander, Tim, 

Lucas, Maurtits, Stef, Hans en Dolf hebben De Striepe verlaten en vervolgen 
hun schoolcarrière op het LindeCollege in Wolvega. Ook  Silke gaat nu in 
Wolvega naar school omdat ze daar naartoe is verhuisd. Reinier en Quinn 
worden in september 4 jaar en zijn al druk aan het proefdraaien in groep 1. 

Juf Regina is de hele week aanwezig voor groep 1/2 omdat juf Anja nog van 
haar zwangerschapsverlof geniet na de geboorte van haar zoontje Roan. 
Zo zijn wij 29 augustus gestart met 83 kinderen en toevallig of niet, het 
thema was; “Kleur”. 
In elke groep stond een kleur centraal en op dinsdagmiddag werden deze 
kleuren gemengd door middel van een spelletjescircuit. 
Op vrijdag werd het thema “Kleur” afgesloten met een gezamenlijke 

voorstelling en was de “kop er weer af”. Foto`s van deze kleurrijke week 
staan op www.obsdestriepe.nl  
Een nieuw schooljaar; we zijn benieuwd wat het ons gaat brengen. We 
hebben er met z`n allen in elk geval veel zin in! 
Tot de volgende Holenpathe! 
-Anita de Vries- 
 

 

 

 

 

 

http://www.obsdestriepe.nl/
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V.V.O 
 

Groeistuipen!!! 
Het voetbal is weer voortvarend begonnen en de club leeft als nooit 
tevoren. Het aantal leden zit inmiddels al over de 300 en dat begint op alle 
fronten te knijpen. Gelukkig zijn er vele tientallen vrijwilligers in de weer. 
Door een aantal fanatieke leden wordt nu de afronding van de nieuwe 

kleedhokken gerealiseerd. Daarnaast is de enthousiaste club van 50 druk 
bezig om het parkeerterrein te bestraten. Wat hebben we toch een geluk 
met een voetbalclub waar niet alleen denkers, maar ook vooral doeners de 
club een warm hart toedragen. Inmiddels hebben we ook te weinig ruimte 
op de velden. Vandaar dat er volop getraind wordt op de Bult in Ter Idzard. 
Maar dit is een officieel een ijsbaan en daar kan deze winter wel eens water 

op moeten. Al met al is deze ooit bescheiden vereniging zodanig uitgebreid 

dat het een hele toer wordt om alles te organiseren en draaiende te 
houden. Laten we dit maar beschouwen als luxe probleem en een uitdaging 
voor de club. Naast het zondag voetbal hebben we nu ook zaterdagvoetbal 
voor senioren. Om lid te worden van deze groep voetballers moet men 
echter 30+ wezen. Deze eis is ter bescherming van ons zondagvoetbal. Er 
is altijd nog de mogelijkheid om lid of vrijwilliger te worden, want wat is er 

mooier dan wat actief bezig te zijn met allerlei dorpsgenoten. Je leert er 
altijd weer nieuwe mensen kennen bij deze gezellige club.    
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VocaLinde 
 

Na een rustperiode zijn we in de laatste week van augustus weer gestart met 

de koorrepetities. De weken daarna werd het ineens spontaan zomer  en op 
het moment van dit schrijven wordt zelfs nog gesproken over subtropische 
temperaturen in september. Toch moeten we de kooravonden weer 

optimaal gaan gebruiken want er staat weer voldoende in de planning voor 
het komende halfjaar. We gaan beginnen met een optreden op het 
Lindefestival in Wolvega. Vanaf zo'n half twee in de middag tot een uur of 
drie zullen we ter hoogte van "Het lekkerste winkeltje" van Jan Otten een 
gevarieerd optreden geven. Vervolgens staat een optreden in november 

gepland samen met het koor van De Hoeve, ditmaal in ons eigen dorp 

Oldeholtpade. U bent daarbij van harte welkom, dus hou de berichtgeving 
daarvoor in de gaten. En tussen deze normale optredens door zullen we ook 
nog gaan werken aan een eigen kerstconcert op 16 december 2016. Dat 
wordt hard werken voor onze koorleden maar het geeft ook veel  
voldoening als er een resultaat wordt neergezet. Samen met onze dirigent 
en de 45 leden van het koor zetten we ons in om naast de gezelligheid op 
de kooravonden ook de kwaliteit van ons koor te verbeteren. 
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Jeugdvogelwacht 
 

Kanotocht Jeugdvogelwacht 
Zaterdag 15 juli jongstleden had de jeugdcommissie van de vogelwacht 
Oldeholtpade en omstreken een kano middag georganiseerd voor haar 
jeugdleden. 

Omstreeks 1 uur ‘s middags verzamelden een groot aantal jeugdleden bij 
kano verhuurbedrijf “de Lindevaarders“ aan de Kontermansbrug in  
Oldeholtpade. 
Nadat er groepjes waren gevormd werd er plaats genomen in de kano’s, en 
moesten de deelnemers aan de hand van een aantal foto’s, die ze 
meekregen, de locatie van een opdracht opzoeken. 
Deze opdrachten bestonden uit een aantal behendigheidsspelletjes en een 

aantal kennisspelletjes; deze werden bemand door enkele bestuursleden en 
vrijwillige ouders, ook werd er gezorgd voor een versnapering onderweg. 
De spelletjes waren onder anderen vlinders vangen, kegelen, 
boerenvoetbal, met een surfplank naar de overkant van de sloot en de 
kennisspelletjes bestonden uit vragen van dieren en beestjes die in de 
Lindevallei leven en voorkomen. 
Niet iedereen kwam weer droog terug bij de Kontermansbrug en ondanks 

dat het weer niet erg zonnig was, hebben de jeugdleden een hele fijne, 
leerzame en vermakelijke middag op de Linde doorgebracht. 
Woensdag 19 oktober gaan we met de jeugdleden naar het natuurmuseum 
te Leeuwarden! 

Contact: vogelwachtoldeholtpade@outlook.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

The Flying Stars 

 
Ok bi’j oons, the Flying Stars, is et ni’je seizoen weer volop an de gang. We 
moeten  allemaol weer goed an de bak, want et bin weer ni’je schetsies en 
lieties. Daor gaot een boel tied in zitten.  Mar we lachen ok een protte 
tiedens de rippetiesies. Geertje is d’r dit jaor ok weer bi’j. Aukje blieft veur 
allerhaande haand en spandiensten. Daor bin we ok slim wies mit. Oonze 

optredens bin dit jaor op 5, 11 en 12 november in daansdomein Drenth. 

Veur veerdere informaosie kun jim kieken op www.flyingstars.nl  
Daor staon ok foto’s en aandere leuke dingen. Netuurlik ok lieties en 
schetsies van veurig jaor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
http://www.flyingstars.nl/
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V.V.V. 
 

Dorpsfeest Oldeholtpade 2016 

Nadat de laatste regendruppels waren gevallen ging het dorpsfeest op de 
vrijdagmiddag van start met het programma voor de basisschoolkinderen. 
Vol enthousiasme eindigden de diverse spelen van het Kleurenspektakel in 
een echt Fluitspektakel.´s Avonds liep ons dorp uit voor de Talentenjacht. 
Diverse solisten en groepen lieten zien, dat het mooiste dorp ook over 

mooie talenten beschikt. Zelfs Butterfly kwam weer even voorbij.  De 
vrijdag werd afgesloten met een prima optreden van de band De Koffer.  
Zaterdagochtend was de jongste jeugd met hamer en zaag actief in 
Spijkerdorp. Ook hier blonken de talentvolle timmermannen en -vrouwen 
van de toekomst uit met maar liefst acht verschillende bouwwerken. De 
deskundige jury beoordeelde De Witte Boomhut met afzonderlijke 

bovenwoning als mooiste creatie. De middag was traditioneel voor Jeu de 

Boules en het jaarlijkse volleybaltoernooi. Precies tussen twee buien door 
was er volop strijd en gezelligheid tijdens de beide balspelen. Maar liefst 26 
teams namen deel aan het volleybaltoernooi. In de vroege zaterdagavond 
vlogen de Slingerapen aan een touw in of over het water. Daarna ging in 
een volle en enthousiaste tent het dak eraf met muziek van de band Bitter 
Sweet. Op zondagochtend waren vanuit alle windrichtingen Die Dorfplatz 
Musikanten neergestreken in Olpae. Polka’s, walsen en marsen, een vleugje 

humor, dansende en meeklappende dorpsgenoten tot zelfs de polonaise. 
Kortom de zondagochtend ging verder waar de zaterdagavond was 
geëindigd. Op zondagmiddag werd de omgeving op de fiets verkend met 

onderweg diverse spelletjes en opdrachten. En aan het eind van de middag 
was het boven het dorp vrolijkheid troef met de vele gekleurde ballonnen.  
Na de prijsuitreiking van de fietstocht en de straatversiering werd het 

feestweekend zondagavond swingend en in stijl afgesloten met duo Weima 
en Van der Werf en werd er op ludieke wijze afscheid genomen van Sjerk 
van Dijk als voorzitter van de VVV!  
Het dorpsfeest Olpae 2016 kan in alle opzichten als zeer geslaagd worden 
beschouwd.  
 

Diverse uitslagen  
 

Zaterdag 

Jeu de Boules 
1. Loltje Diever 
2. Lucas Minkema 
3. Jan v.d. Laan 
 

Volleybal 
Dit keer was het team van Simply the Best duidelijk de sterkste. Zij gingen 
met de wisseltrofee naar huis. Stellingenweg 2 en Team Russia werden 
respectievelijk tweede en derde. De Kampen moest dit jaar genoegen 
nemen met een eervolle vierde plaats.  
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Waterspektakel: Slingeraap 
Groep 3 t/m 5: 
jongens:    Meisjes 

1. Rick Beckers   1. Ex aequo: Hannah Hoeksma en        
2. Ties ter Schure                                          Erin van Vleeren 

Groep 6 t/m 8: 
Jongens:    Meisjes: 

1. Yoran Hoekstra   1. Meike Hiemstra 
2. Stef Kleinsmit   2. Vera Bron  
3. Emiel de Vries   3. Ellen ten Nijenhuis 

12 jaar en ouder: 
Mannen:    Vrouwen: 

1. Peter de Vries   1. Margreet Wever 
2. Bart Halsema   2. Britt Kleinsmit 
3. Jelmer Dijkstra   3. Sanne Hermse 

 

Zondag Fiets/puzzeltocht  
Jeugd: Volwassenen: 

1. Ex Aequo, Wytse Haytema en 
Kimberly van Hoogwaarden 

1. Dieneke Hoekstra 

2. Anouk Beckers 2. Edward Maatman 
 

3. Tim Oostra 3. Waling Haytema 
 

Ballonnenwedstrijd 
Vindplaats en afstand 

1e prijs  Zenna Sterkenburgh Westerhofstraat 2 Gevelsberg ( 196 km.) 196 
               

2e prijs  Tieme Bouma Hofsteestraat 16 Rhedebrügge (128 km.) 128 
               

3e prijs  Koen Oostra G.F. Vosstraat 17 Haaksbergen (95 km.) 95 
               

4e prijs  Levy Lantinga Hoofdweg 167 Enschede (94 km.) 94 
               

5e prijs  Eva de Vries Hoofdweg 173 Borne (81 km.) 81 
               

6e prijs  Kirsten de Vries Westerhofstraat 5 Vriezenveen (66 km.) 66 
               

7e prijs  Noor Simons Hoofdweg 118a Rheezerveen (49 km.) 49 
               

 

Straatversiering 
De Hoofdweg West heeft de straatprijs gewonnen. Het vrije thema van deze 
buurt sloot perfect aan bij het mooiste dorp van Friesland.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rock-Night 19 november in De Rustende Jager 
Traditioneel voor de maand november The Rock-Night Olpae. 
Deze keer staat Rockband De Wethouders letterlijk op de planken van het 
heropende toneelpodium in De Rustende Jager. Dat betekent nog meer 
ruimte om te swingen en mee te zingen.  
Entree aan de kassa op 19 november: € 10,-. 

Voorverkoop op vrijdag 4 november in Café De Rustende Jager vanaf 20.00 
tot 20.30 uur. Toegangsprijs tijdens voorverkoop voor leden VVV 
Oldeholtpade € 5,-.  Niet leden betalen € 7,50. 
Let op: de minimumleeftijd tijdens de Rock-Night is 18+. 

Om alvast in de stemming te komen: http://www.dewethouders.nl/biografie  
 

http://www.dewethouders.nl/biografie
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Jaarvergadering VVV 25 november 2016 
Noteer alvast in de agenda: jaarvergadering VVV Oldeholtpade op 25 
november a.s.. Aanvang 20.30 uur in Café De Rustende Jager.  
 

In verband met aftredende bestuursleden is de VVV dringend op zoek naar 

vervanging. Omdat voor velen een bestuursfunctie een (te) groot beslag 
legt op de beschikbare tijd, zoeken we met name dorpsgenoten die 
gedurende het jaar of tijdens de feesten 1 kerntaak op de schouders willen 
nemen. Invulling en uitvoering van de taak is vooraf bespreekbaar met de 
bestuursleden van VVV Oldeholtpade. Laten we het voortbestaan van deze 
mooie vereniging niet in gevaar brengen en meld je nu aan. 

Reacties graag naar secretaris Harry de Vries   G.F. Vosstraat 10, tel. 
689333 Of via de mail: oldeholtpadeVVV@gmail.com 
Natuurlijk kun je ook de jaarvergadering bezoeken voor verdere informatie.  

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

Kinderopvang ’t Hummelhûs  
 
’t Hummelhûs is het nieuwe schooljaar kleurrijk en feestelijk 
begonnen.  
Omdat ’t Hummelhûs de peuterspeelzaal van Doomijn heeft overgenomen 
en er daardoor veel nieuwe peuters startten na de zomervakantie is er op 
vrijdag 26 augustus eerst een gezellige wenochtend georganiseerd voor alle 
nieuwe kinderen. 

Samen met hun ouders konden de peuters een ochtend spelen en leuke 

activiteiten doen. Het was een gezellige ochtend. 
Momenteel is er op alle dagen van de werkweek een peuterochtend van 
8.30-11.30 uur. 
De groepen zijn goed gevuld, maar er zijn nog wel een paar plekjes vrij. 
Door de combinatie van de peuterspeelzaal binnen de kinderopvang, 
kunnen de kinderen ook langer blijven (als ouders gebruik maken van de 

kinderopvangtoeslag). 
De peuters werken momenteel aan het thema ‘verkeer’.  
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe BSO op het terrein waar 
ook de dagopvang zich bevindt. Na de zomervakantie mochten de kinderen 
na schooltijd hier eindelijk spelen.  

De kinderen waren heel enthousiast over de nieuwe BSO. 

Zaterdag 3 september werd de BSO officieel geopend. Veel dorpsgenoten 
en bekenden van ’t Hummelhûs kwamen een kijkje nemen. 
Het was een prachtig gezicht hoe de kinderen allemaal met elkaar aan het 
spelen waren in de ruime tuin van de BSO. De volwassenen konden heerlijk 
in het zonnetje zitten, genieten van een kop koffie en thee. Er werden 
poffertjes en broodjes hamburger verkocht. De opbrengst daarvan komt ten 
goede aan de verdere inrichting van de tuin. 

Voor meer informatie over kinderopvang 't Hummelhûs kunt u kijken op 
www.thummelhus.nl.  

mailto:oldeholtpadeVVV@gmail.com
https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt 
 

De Speeltuinvereniging is druk met de voorbereiding van de aanleg van het 
Pannaveld in de grote speeltuin aan de Kampen. We hebben door de 
cheque van t Anlopien en door verschillende fondsen aan te schrijven een 
aanzienlijk bedrag opgehaald om hier een heel mooi veld van aan te leggen. 
Het is de bedoeling dat deze eind oktober klaar zal zijn en dat we hier een 
feestelijke opening voor zullen organiseren. We zullen voor de realisatie nog 
een aantal vrijwilligers gaan benaderen om het geheel vorm te geven 
 

De Speeltuinvereniging bestaat op dit moment nog maar uit 4 
bestuursleden en zijn dus heel hard opzoek naar nieuwe enthousiaste 
bestuursleden!! Voor meer info kunt u terecht bij Micha Scheltinga of  

Gerda Kramer. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Column 
 

Kleur is niet weg te denken uit ons leven. Je kunt er “gekleurd” op staan of 
juist een kleurrijk leven leiden. Door elkaar te helpen kun je iemands leven 
weer “kleur” geven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nee mensen, 
zonder gekheid, stel dat de mens geen kleuren zou kunnen waarnemen? 
(Met alle respect voor mensen die inderdaad in meer of mindere mate 
kleurenblind zijn). Nee, ik bedoel echt de gehele mensheid die de wereld 
om zich heen alleen maar in zwart/wit tinten zou kunnen waarnemen.  
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Daar wil je toch niet aan denken. Door het ontbreken van kleur zou alles 
immers eender zijn! Het waarnemen van een boom in het volle blad met 
daarnaast een huis met een groepje mensen op de voorgrond, zou dan 

slechts bestaan uit verschillende tinten van wit, grijs en zwart. Het 
waarnemen van de wereld om ons heen is dan gelijk aan een zwart/wit 
foto. En die kennen we allemaal wel. Een zwart/wit foto uit 1960 ziet er niet 
minder somber uit dan eentje uit 1930. Ze hebben allemaal iets neutraals, 

afstandelijks en door het ontbreken van kleur, moeilijk te peilen en 
daardoor ver weg. Kleur brengt dingen tot leven en vooral naderbij. Ergens 
in de jaren tachtig rommelde een Amerikaanse jongeman op de zolder van 
zijn opa en deed een bijzondere vondst. Deze opa was een bekende 
oorlogscorrespondent/fotograaf en filmer uit de tweede wereldoorlog. Na 
zijn overlijden ontdekte zijn kleinzoon een grote hoeveelheid filmmateriaal. 
Het beeldmateriaal was opgenomen op het toen nieuwe Kodakchrome-X 

kleurenfilm. De beelden waren genomen tijdens D-Day en vertoonden 
levensechte beelden in kleur van de Normandië-invasie. Een deel van dit 
materiaal is vrijgegeven en ook vertoond in Nederland. Ik heb de beelden 
gezien en was verbijsterd! Er zijn meer dan zeventig jaren verstreken sinds 
Normandië, maar bij het zien van die beelden had het wat mij betreft ook 
gisteren kunnen zijn. Die zwart/wit soldaten bleken opeens toch echte 
mensen te zijn. Kleuren hebben hun bestaan bevestigd. Geschiedenis wordt 

tastbaar. 
In het hier en nu zijn kleuren nog steeds belangrijk. Want ze kleuren ons 
leven. In ons “mooiste dorp van Friesland” ontbreekt het niet aan kleuren. 
Het frisse groen van de bomen langs de Hoofdweg in het voorjaar. De 

prachtige Hortensia’s in zoveel tuinen binnen en buiten het dorp tijdens de 
zomer. En later in het jaar de rood/bruin/gouden kleuren van de herfst. 

Wanneer ik nu naar buiten kijk(Scheenebos), zie ik lichtbruine reeën in het 
vaalgroene mais scharrelen, terwijl de avondlucht rood begint te kleuren.  
Kleurenpracht in Oldeholtpade! 
-P.R.- 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Het Prikbord 
 

Gratis af te halen: 

Vijverbak, hoekmodel 3.20x1.80x80: Diep 68-80cm. 

Met witte lelie en misschien visjes, er zit water in 
Wilfred Berrystraat 1. Tel. 688623 
 
Te koop: tegen elk redelijk bod.4 stalen velgen 15 inch van VW Passat en 
dergelijke auto's met 5 gaten voor wielbouten.  
Om b.v. voor winterbanden te gebruiken. Wegens aanschaf andere auto 
overbodig. Met een vriendelijke groet van, 

Thomas R. Lodewijk 
Hesselinghstraat 3 
Tel/Fax: 0561 688532 

Mobiel: 06 22022139 

tel:0561%20688532
tel:06%2022022139
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Gevraagd: 
Mijn gezondheid wordt minder en leeftijd begint zijn tol te eisen. Daarom 
zoek ik iemand voor een morgen in de 14 dagen, die mij helpt met het 

huishouden, /schoonmaken. Het liefst heb ik iemand uit het dorp zelf, die 
een paar centen wil bijverdienen. Het kan dus onder schooltijden van de 
kinderen en dagen en uren in overleg.  
Thomas R. Lodewijk 

Hesselinghstraat 3 
Tel/Fax: 0561 688532 
Mobiel: 06 22022139 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0561%20688532
tel:06%2022022139
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Kinderpagina 
 

 

 



24 

 

DE 'RUSTENDE JAGER' 
 
De “Rustende Jager”, een jager in rust. 

Een fietser die 't zweet met een koud pilsje blust, 
een feestende buurt, een dorpsoverleg, 
een koffietafel met brood en beleg 
 

een middag van Anbo, een avond biljart. 
In 't weekend een bandje, er is altijd wel wat, 
iemand met zorgen, wil er graag even uit, 
en daarom, heel begrijpelijk, zijn gal even spuit, 
 

een luisterend oor wordt dan van je gevraagd, 
al zijn de verhalen soms flink afgezaagd, 
de volgende morgen een wekker die gaat, 

twee vingers door d'ogen, naar je werk, maar te laat? 
 

“De Rustende Jager” en familie v.d. Meer 
was een hechte twee-eenheid, maar is nu niet meer. 
Voor Moniek en voor Wendy een moeilijk besluit: 

je zou wel willen doorgaan, maar je houdt het niet uit. 
 

De “Rustende Jager”zonder v.d. Meer. 
Dat is even wennen, doet zeker ook zeer,  

maar het stemt ook tevreden zo, met Kerk en Marcel: 
Het ga jullie goed, tot ziens en vaar wel. 
-Nico- 

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

 
Onze aarde 

 

Op de NOORDPOOL kalft de ijskap langzaam af 
dat geeft ons natte zomers 

 

De ZUIDPOOL is het werkterrein 
van wetenschap en dromers 

 

In het OOSTEN raast het IS-beest 
zoals aleer de Hunnen 

 

In het WESTEN dreigt een bullebak 
straks de V.S. te runnen 

 
-Nico- 
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Agenda 

02-10-2016 Paardenmarathon 11.00-18.00 uur, Lindewijk/Heidehoogte 
08-10-2016 Concert Stefanuskerk 19.00 uur, Hervormde kerk 
04, 11, 18 en 
29-10-2016 

Cursus Schrieversronte  

10-10-2016 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
19-10-2016 Jeugdvogelwacht Natuurmuseum, Leeuwarden 
29-10-2016 MTB Halloweentocht Start 19.30 tot 20.30 uur, Hoolttuun 
04-11-2016 Voorverkoop Rocknight 20.00 tot 20.30 uur, Café De Rustende Jager 
5, 11 en 12-
11-2016 

Flying Stars Dans Domein Drenth 

14-11-2016 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
19-11-2016 Rock-Night Café De Rustende Jager 

19-11-2016 Inleveren kopij Thema: Bezinning 
25-11-2016 Jaarvergadering V.V.V. 20.30 uur, Café De Rustende Jager 
 

 

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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