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Voorwoord 

 
De herfst verliest het inmiddels van de winter en de kalender geeft aan dat 
de feestdagen alweer in het vooruitzicht liggen. De natuur heeft een laatste 
poging om het  zomerse weer vast te houden, al lang laten varen. Een 
mooie tijd om eens terug te blikken op het afgelopen jaar en een aantal 

zaken de revue laten passeren. Past toch ook helemaal bij ons thema 
“bezinning”?  
Terugblikken als voer voor bezinning. Valt er wat te leren van het afgelopen 
jaar? Ligt er nog een nieuwe uitdaging? Al terugblikkend mogen we best 
tevreden zijn. In veel opzichten is het een goed jaar geweest voor 
Oldeholtpade. Ons dorp heeft zich op een positieve manier in de media 
gepresenteerd (mooiste dorp van Friesland). Zeker niet onbelangrijk is het 

voortbestaan van “De Rustende Jager”. Dankzij een initiatief van de 
Hervormde Kerk en ondernemer Marcel Kasmarek lijkt de toekomst van dit 
markante café verzekerd. Het gaat ook goed met onze camping. Ondanks 
een slecht voorjaar ging het aanmerkelijk beter in de tweede helft van het 
jaar, dankzij de drukke Fietsvierdaagse en de gezellige Bottemadagen. De 
campinggasten weten Oldeholtpade nog steeds te vinden, dus Femmie 
Raggers kan tevreden zijn en terugkijken op een geslaagd campingseizoen. 

De diverse verenigingen in ons dorp mogen zich nog steeds verheugen op 
veel belangstelling. Ons dorp kent veel vrijwilligers. Ook dit jaar hebben zij 
zich weer op allerlei terreinen ingezet. Het Dorpsfeest en aanverwante 
evenementen, zoals de Autocross, waren wederom een daverend succes. 

Dit dankzij een perfecte organisatie en, opnieuw, de vele vrijwilligers. 
Kortom, waar een klein dorp groot in kan zijn! En dit gaat zeker niet 

ongemerkt voorbij, want ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe 
inwoners mogen verwelkomen (zie elders in deze en vorige edities). Ons 
dorp doet het kennelijk goed en dat moeten we vasthouden. Laat dat een 
uitdaging voor volgend jaar zijn.        
P.S.                                                                                                                        
De redactie heeft, na wat omzwervingen, Leny Salverda bereid gevonden 
om het fotowerk voor Holenpathe te verzorgen. Daar zijn we blij mee. In 

deze editie gaat ze van start. 

De redactie van Holenpathe wenst u alvast Prettige Feestdagen en een goed 
Nieuwjaar. 
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Burgerlijke stand 
 

Nieuwe Inwoners: 
 

Jelmer, Mariëtte, Myrthe en Sem Postma Hoofdweg 151 
Henk Brand en Elske Oostra Hoofdweg 136A 
Adelheid en Chris van Put Hamersweg 10 

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

Overleden: 
 

06-11-2016  Sippie Brak-Koopstra Hoofdweg 194 
 

 

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

Even voorstellen 
 

Sinds 1 augustus 2016 wonen wij aan de Hamersweg 10. Wij zijn Chris en 
Adelheid van Put. Hiervoor woonden we in Lelystad, in een rijtjeshuis. Al 
jaren wisten we dat we ooit een keer in “iets vrijstaand, op de ruimte” 
wilden wonen, maar dat dit het zou worden hadden we nooit kunnen 
denken! Alle dagen genieten wij van onze 1 ha. grond met alle stenen, 

keien en unieke huisje, samen met onze 2 honden en 2 konijnen. 
Chris werkt als planner van projecten door het hele land en Adelheid is 
kynologische instructeur. Dus als je iets wilt weten over honden, kun je bij 
haar terecht. 
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Iedereen vraagt ons wat we met al die stenen doen. Nou, op dit moment 
hebben we het nog druk om ze tevoorschijn te halen. De tuin heeft een 
inhaalslag nodig. Ook 

het bos heeft onze 
aandacht, maar het 
heeft geen haast, zodat 
we er van kunnen 

blijven genieten. Toch, 
als er iemand zin heeft 
om ons te helpen, ben 
je van harte welkom. 
Ook als je gewoon  een 
bakkie wil komen doen 
is deze zo gezet.  

Met vriendelijke groet, 
-Chris en Adelheid van 
Put- 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Wij willen ons even voorstellen  
Wij zijn Marcel en Marja Kasmarek en wonen sinds juni in café De rustende 

jager.  
We hebben 2 dochters van 19 en  21 jaar die allebei nog thuis wonen, 
Lianne en Naomi. Ik (Marja )ben 49 jaar geleden geboren aan de Hoofdweg 
135 in Oldeholtpade en ben opgegroeid in een gezin van 9. Marcel is 

geboren in Wolvega maar was heel vaak te vinden in Oldeholtpade. 
Toen ik 19 was zijn we gaan samenwonen in Wolvega en daar hebben we 

30 jaar gewoond. 
Marcel was werkzaam als kok en heeft 28 jaar bij Tropenfauna, dat later De 
Koningshof werd, gewerkt. Lianne doet een opleiding SPH in Zwolle, ze zit 
in haar laatste jaar en ze heeft nog een bijbaantje bij de Jumbo. Naomi 
werkt bij de Jumbo op de bakkerijafdeling. 
De reden dat we dit bedrijf zijn begonnen is dat Marcel altijd al een klik had 
met Oldeholtpade en café van der Meer. Nu hij daar een café kon beginnen, 

in samenwerking met de kerk, helemaal. 
Ons doel is om het toegankelijk te maken voor jong en oud. Het is bij ons 

zeer geschikt voor familiefeestjes en verjaardagen of om gewoon gezellig 
iets te eten of te drinken. Ook kunt u bij ons terecht voor catering van 
hapjes, buffetten, salades enz.  
Er wordt een heel stuk bijgebouwd zoals een zaal, nieuwe keuken, 
parkeerterrein en terrassen. Daardoor kunnen we i.s.m. de kerk ook grotere 

groepen ontvangen. 
Wij hebben er erg veel zin in en gaan er zeker tegenaan in de toekomst. De 
rustende jager moet een plek worden waar mensen graag samenkomen.    
Graag zien we u een keertje binnenkomen voor een hapje of drankje.  
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Buurtpraot 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Op 4 oktober heeft Henk Raggers als donor voor de 100e keer bloed 
afgestaan aan de bloedtransfusiedienst (thans Sanquin). Henk zal 

ongetwijfeld weten hoeveel jaar hij hieraan heeft meegewerkt. Ieder jaar 
werd er een simpele controle uitgevoerd op z’n eigen gezondheid. Dat is 
voor de donor een gerust gevoel. Maar wie kan inschatten hoeveel 
patiënten hij heeft geholpen met zijn bloedtransfusie? 
* Dat smalle paadjes in het ‘kerkebos’ en een digitaal fototoestel niet altijd 
goed samengaan daar weet Grietje Diever alles van! 

Als je op de fiets bent en wat moet manoeuvreren dan kun je beter voor 
zekerheid kiezen, nl. afstappen of snelheid houden. Ondanks goede 

raadgeving van Tinus kwam Grietje toch ten val met een niet meer werkend 
fototoestel als gevolg. 
* Ondernemen doe je tegenwoordig MVO. Dat is een uitdrukking die Wim 
Kemper op het lijf geschreven staat. Vele verenigingen hebben of maken 
graag van zijn kennis en diensten gebruik. Maar ook Albert met een Wajong 

uitkering is op woensdag in het bedrijf aanwezig om het magazijn op orde 
te houden. Albert maakt in z’n vrije tijd graag aanmaakhoutjes van oude 
pallets en die u per zakje kunt kopen. Zie hiervoor de aankondiging in de 
rubriek Te Koop. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Feest op de Weidekamp! Vrijdag 4 november werd Hilbrand Nijholt 50 
jaar. Ook waren Hilbrand en Hennie in september jl. 25 jaar bij elkaar.  
`s Avonds 4 november nodigden zij vele mensen uit om dit gezamenlijk 
met iedereen te vieren. De genodigden feliciteerden en verrasten hun met 

allerlei mooie verpakte cadeaus. Maar de grote verrassing kwam van 
Hilbrand en Hennie zelf. Rond 21.00 uur toen we allemaal gingen proosten 
op hun, kwam er een kersvers echtpaar van de trap van Lunia. Hilbrand en 
Hennie waren die dag in bijzijn van hun naaste familie getrouwd in 
Oldeberkoop. Dit was echt een complete verrassing voor de aanwezigen. 
Geweldig super! Daarna hadden we dus een echt bruiloftsfeest. Het was een 

superfeest. Hilbrand en Hennie, onze hartelijke felicitaties en we wensen 

jullie heel veel geluk samen!  
* Het lijkt erop dat de nieuwe bewoners binnenkort hun huizen aan de 
Voorkamp kunnen gaan betrekken. Wij wensen jullie veel woonplezier en 
hopen jullie regelmatig te ontmoeten op onze buurtactiviteiten.  
* De commissie ‘Groen’ van buurtvereniging De Kampen is nog steeds in 
onderhandeling met de gemeente voor nieuwe aanplant. Iedereen weet dat 
de bomen overlast veroorzaakten. Een groot aantal bewoners waren 

allergisch. Deze klachten zijn door het kappen van de bomen behoorlijk 
afgenomen. Ook de straten zijn een stuk schoner geworden. Natuurlijk wil 
de buurt nieuwe bomen aanplanten. De buurt wil zich houden aan de 

afspraak met de gemeente: kappen en daarna nieuwe bomen planten.  
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Er ligt ook een financiële afspraak. Zowel gemeente als bewoners dragen 
daarin bij. De bewoners zullen door zelfwerkzaamheden veel geld 
verdienen. Dit is al in februari 2016 gebeurd. Vele bewoners hebben 

meegeholpen. Nu moet de gemeente met geld over de brug komen. Helaas 
komt dat er maar niet van. Ze verwachten dat de huishoudens aan de Grote 
Kamp eerst gaan beplanten. Dit betekent dus dat de bewoners de kosten 
van het beplanten eerst zelf moeten gaan voorschieten. Hier zijn de 

bewoners het niet mee eens. De commissie ‘Groen’ en buurtvereniging De 
Kampen hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze impasse en 
dat alles voor beide partijen naar wens wordt afgerond.  
* Als laatste nog een heel positief punt waarin de samenwerking met 
gemeente naar tevredenheid is verlopen. De speeltuinvereniging heeft met 
het geld wat vanuit stichting `t Anlopien beschikbaar is gesteld een 
pannakooi gerealiseerd. In de maand oktober is de pannakooi neergezet en 

zaterdag 5 november jl. is deze kooi officieel geopend. Voor de jeugd werd 
er een clinic van Niek Westra verzorgd en aansluitend een toernooitje. Er 
wordt al veel gebruik gemaakt van de pannakooi, een mooie aanwinst. 
Bedankt Anlopien en speeltuinvereniging!  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

* André Westenbroek is geslaagd voor zijn rijbewijs, proficiat André! 
* Buurman Auke en buurman Frits hebben een tijdje in de ‘lappenmand’ 
gezeten. Frits was onderuit gegaan met de mountainbike, waarna hij met 
beide armen in de mitella liep. Hij zag het wel zitten om een schema op te 

stellen voor de buurVROUWEN om te helpen bij douche en toilet ;-) 
Gelukkig zijn ze beiden alweer op de grasmaaier gesignaleerd….. 

* Wie komt er bij ons in het rustieke Scheenebos wonen? nr 5 is te koop! 
* Meindert zijn bus is gesneuveld. Als Truus naar het werk is, kan Meindert 
geen visje meer halen uit Wolvega (of een koude uit de fietstas), nou nou 
wat een luxe probleem. 
* 25 November is de laatste werkdag van Jan en Bernadette. Jan werd in 
juni al 65 jaar, maar je moet tegenwoordig wat langer doorwerken. 
* Andre Westenbroek gaat wonen in Leeuwarden. Daarbij stopt hij ook met 

het rondbrengen van de kranten en heeft het stokje overgedragen aan 
Jesper Fischer. 

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

Wetenswaardigheden 
 

Olpae Kwist 
Et gaot gebeuren! De organisatie van ‘Olpae Kwist’ is er klaar voor en de 
groepen kunnen zich vanaf nu opgeven. Het belooft een waar spektakel te 
worden zowel in huiskamers, kantines alsmede op straat. De groepen van 
minimaal 6 personen kunnen zich tot 10 januari opgeven op het mailadres: 

olpaekwist@hotmail.com onder vermelding van de groepsnaam met daarbij 
de namen van de  deelnemers van de groep. Alle overige te benaderen 

personen hoeven niet vermeld te worden, iedere groep is vrij om 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
mailto:olpaekwist@hotmail.com
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deskundigen te raadplegen. Het zijn niet alleen kennisvragen maar ook 
(technische) opdrachten dus is het zaak de groep zo divers mogelijk samen 
te stellen. De opdrachten moeten op 4 februari om exact 18.30 uur 

opgehaald worden. De antwoorden moeten dezelfde avond ingeleverd 
worden bij eetcafé Wever. De uitslag c.q. prijsuitreiking zal zijn op 18 
februari vanaf 20.30 uur bij café De Rustende Jager. De werkgroep heeft 
met bruisende ideeën de vragen/opdrachten samengesteld en zij hopen op 

4 februari dan ook op een bruisende avond met veel gezelligheid, spanning 
en sensatie! Dus belangrijk om in uw agenda vermelden en vrij te houden!                                                                                                   
* voor 10 januari: opgeven via olpaekwist@hotmail.com                                                               
* 4 februari 18.30 uur: ophalen opdrachten bij Eetcafé Wever                                                                                       
* 18 februari 20.30 uur prijsuitreiking bij De Rustende Jager        
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Van de Oecumenische dienst commissie 
Het is wel zo’n beetje een traditie geworden, dat er rond de Kerstdagen een 
oecumenische dienst in de kerk van Oldeholtpade wordt gehouden.  
Een dienst waarin dorpsgenoten elkaar in de kerk kunnen ontmoeten. 

Omdat dit jaar de Kerstdagen in het weekend vallen en omdat er in de loop 
der jaren steeds meer activiteiten rond de Kerstdagen plaats vinden, 
hebben wij besloten om de oecumenische dienst te verplaatsen naar het 
voorjaar. Tussen Pasen en Pinksteren willen wij een oecumenische dienst 
organiseren, die toegankelijk is voor alle inwoners van het dorp.( En daar 
buiten…) In de volgende dorpskrant meer hierover. -Van de commissie: Bob 
en Annet van ’t Geloof, Paul den Hollander, Marcel en Anita Exterkate- 

------------------------------------------------------------------------------------ 
De Friese dorpentop 
5 november 2016 vond in de WTC Expo te Leeuwarden de eerste 
provinciebrede burgertop plaats, over de toekomst van het Friese 
platteland. Deze Friese dorpentop werd georganiseerd voor alle inwoners 
van Fryslân van 18 jaar en ouder, uitgezonderd inwoners van de vier grote 

plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Om deelnemers te 
werven zijn eind september tienduizend brieven gestuurd aan mensen die 
zijn ingeloot om deel te nemen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven en overheid uitgenodigd zodat de uitkomst van de Friese 
Dorpentop een breed gedragen beeld oplevert van hoe leefbaarheid in 

Fryslân er in de toekomst uit zou moeten zien. Ruim 500 Friezen hebben 
deelgenomen aan de dorpentop. Ook vanuit Oldeholtpade hebben 

verschillende mensen meegedacht en hun mening laten horen. De Friese 
Dorpentop heeft een aantal onderwerpen, beelden en ideeën over 
verbetering van het Friese platteland opgeleverd. Maar het is tevens de 
start geweest van een beweging, een nieuwe relatie tussen burgers en 
overheid, op weg naar een nieuwe democratie vanuit positiviteit en (meer) 
gelijkwaardigheid. Dit betekent niet dat burgers en overheid het altijd eens 
zullen zijn maar wel dat ze elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Op 

26 november gaan ruim 80 deelnemers van de Friese Dorpentop aan de 
slag om de voorstellen verder vorm te geven. Wilt u meer informatie: 

www.friesedorpentop.frl 
 

http://www.friesedorpentop.frl/
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Het was vanmiddag mooi weer, ideaal om de ramen te lappen. Toen zagen 
mijn buurman en ik deze twee dames; mevr. de Haan en mevr. van Dijk Ze 
waren lekker aan de wandel en gingen er even  bij zitten om uit te rusten 

en te genieten van het zonnetje.  
Wat een plaatje hè? Ik zei tegen de dames: “zal ik een leuke foto van jullie 
maken en die doormailen naar het dorpsblaadje wat straks in december 
weer wordt rondgebracht?” Ja leuk” zei mevr. de Haan. “Dat vien ik leuk, 

kommen we in et blattien. Ik heb wel gezegd dat ik dat niet kan beloven, 
maar ik doe mijn best……….. - 

-Groetjes Tiny Fortuin- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Honden – Leuk !!        Poep  -  Niet Leuk!! 
Ik ben een hondenliefhebber, heb zelf veel honden gehad. Ik begin hierover 

omdat er misschien een misverstand zou kunnen ontstaan…. 
Voor een hond is een keutel van een andere hond heel interessant. Want 
het is hetzelfde als dat wij een boek lezen, zo leest de hond de keutel van 

een andere hond door eraan te snuffelen. Wij, mensen houden er niet van 
om andermans poep te lezen en daarom hebben wij een WC om onze 
behoefte weg te spoelen. Daarbij een verstuiver om de geur te verbloemen. 
We zouden het niet fijn vinden dat een ander in onze geur zit. 
Op de hoek Lycklamastraat/Buitenkamp worden veel honden uitgelaten en 
dat is heel gezellig. Er is alleen één dingetje; de hondenpoep!! Om te 
achterhalen of hier ‘de honden-WC’ gepland staat heb ik op de gemeente 

site gezocht naar deze honden-WC-s (of uitlaat-plekken) in Oldeholtpade.  
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Het blijkt dat deze plekken op de hoek Grotekamp/Buitenkamp, P.J. 
Gorteweg of in de ruige berm liggen. Dit is een berm waar niet wordt 
gemaaid. Dus niet op de hoek Buitenkamp/Lycklamastraat. Ik begrijp best 

dat deze plek veel wordt gebruikt omdat er tot vorig jaar geen huis stond 
en er misschien niemand last van had. Nu staat ons huis hier (wij wonen 
hier graag omdat het hier zo mooi is en vriendelijke mensen wonen). Maar 
deze plek is nog steeds gewild voor dit doel, of men is niet op de hoogte 

van de plaats waar de hondentoiletten zich bevinden.                                                                                                                                                                             
Bij een warme zomerse dag hebben wij overlast van de poep omdat dit gaat 
broeien en de geur die daar vanaf komt dringt door in ons huis en dat 
vinden wij niet zo fijn, dat begrijpt u wel… 
Daarom deze vraag:  zou u een stukje verder willen lopen of  evt. middelen 
mee willen nemen om de poep op te ruimen, zodat wij geen last hebben 
van dit ongemak. Ik hoop dat men hier wel blijft wandelen! 

Bij voorbaat dank voor uw begrip 
-Vriendelijke groet, Betty Marbus en Henk Bruins- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Collectenieuws   

In september is het nieuwe collecteseizoen begonnen en in die maand zijn 
oa de collectes geweest voor het KWF en de Nierstichting. 
De collecte voor de Nierstichting heeft € 538.22 opgebracht en voor het 
KWF € 628.09. Deze opbrengsten zullen besteed worden aan onderzoek, 
voorlichting en preventie. Gezonde nieren zijn van levensbelang maar ook 
de confrontatie met het verschijnsel kanker zet menig leven op z’n kop. 

Gezondheid is een groot goed! 

Bij deze worden de collectanten bedankt voor hun inzet en we hopen 
volgend jaar wederom een beroep op hen maar ook op uw donatie te 
mogen doen. 
-Namens de Nierstichting – Tiny Fortuin- 
-En namens het KWF – Maria Kemper- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Met Pensioen!!  En dan? 

 

We zijn voor deze rubriek dit keer bij Rinze en Froukje Postma aan de 
hoofdweg 65. Rinze is 68 jaar en dus al een aantal jaren met pensioen. 

Rinze heeft zijn eerste jaren doorgebracht in Oldeholtwolde. Later verhuisde 
het hele gezin naar de Leeuwerikstraat in Wolvega. Een krappe boel met 
dertien kinderen en drie slaapkamers. “zo ging dat toen”. Rinze ging zo van 

de Driedorpenschool naar de Dorpsschool in Wolvega. Op zijn veertiende 
jaar ging hij werken en leren. Werken bij bakkerij Kruiper en leren aan de 
Bakkersvakschool in Leeuwarden en Heerenveen. 
Toen de school was afgerond stond de dienstplicht op de stoep. Na zijn 
diensttijd heeft Rinze nog een poosje bij Douwe Egberts in Joure gewerkt. 
Maar al snel begon Rinze voor zichzelf. Hij reed jaren met een S.R.V. wagen 

door Wolvega; zo’n mooie ouderwetse op drie wielen. Toen het verplicht 
werd om met een koelinstallatie te gaan rijden werd hem deze investering 
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te hoog en gooide Rinze het over een andere boeg. Ondertussen waren 
Rinze en Froukje getrouwd en woonden aan de Hesselingstraat in 
Oldeholtpade. Vroeger kwam Rinze ook al regelmatig in Oldeholtpade. Zijn 

pake en beppe woonden destijds in het witte huisje aan de Scheene (achter 
de boerderij van de Haan) het huisje ziet er nu nog bescheiden uit, maar in 
die jaren had het zelfs nog geen gas en elektriciteit. En water kwam uit de 
regenput. Sinds 1982 wonen ze aan de Hoofdweg.  

Rinze begon in 1982 zijn voegbedrijf. Hij heeft dit samen gerund met hun 
twee zonen Germ-jan en Jean en Froukje deed de boekhouding. Het werk 
werd minder en toen Jean in 2011 plotseling kwam te overlijden is ook hun 
bedrijf gestopt. Germ-jan heeft nog steeds zijn voeg- en klusbedrijf.  
Rinze is vóór hij met pensioen ging nog een aantal jaren gaan werken bij 
Friesland-Campina in Wolvega. Dat Jean overleed is natuurlijk een hele klap 
geweest. Naast hun gezamenlijke werk waren Rinze en Jean ook 

onafscheidelijk. Ze waren vaak samen aan het klussen rondom huis en 
samen aan het houtzagen voor de kachel. De kleinkinderen zorgen gelukkig 
weer voor een lichtpuntje in hun leven. 
Na hun pensioengerechtigde leeftijd zijn Rinze en Froukje niet stil gaan 
zitten. Rinze is vrijwilliger bij de Zonnebloem. Waar hij als chauffeur de 
mensen naar allerlei activiteiten brengt, zoals de Zonnebloemboot of de 
‘Rank’. Een keer per week gaat hij samen met Froukje een avond naar de 

‘oude landbouwschool’. Hier helpt hij voor stichting Legona verstandelijk 
beperkte mensen een leuke avond te verzorgen d.m.v. spelletjes of 
knutselen. Ook komt Rinze af en toe door de Stellingwerven rijden met 
‘Grote Doris’: ons draaiorgel. Sinds een paar jaar zingt Rinze met veel 

plezier bij het shantykoor ‘de Stuyvesant Sailors’. Iedere week repeteren ze 
en hebben per jaar wel 26 optredens. Hij maakt gelijk even reclame: 10 

december treden ze op bij het Charles Dickensfestival in Steenwijk en 17 
december in het Victoriapark in Wolvega. Dus bij deze…  Vorig jaar hebben 
ze met alle 50 koorleden opgetreden in Ierland, wat een geweldige ervaring 
is geweest. Als Rinze tijd over heeft is hij graag aan het tuinieren. Thuis 
maar ook bij oudere mensen helpt hij graag bij het onderhoud. “Zoveel 
werk is het niet, Froukje maait het gras vaak en de rest is wat snoeien en 
schoffelen” zegt hij zelf. Maar het resultaat mag er zijn. We zien het met 

eigen ogen vanuit de woonkamer. Om dit alles vol te houden is een goede 
conditie onontbeerlijk. Maar dat gaat niet vanzelf. Rinze sport al jaren. Hij 

laat ons zijn privé fitnessruimte met alle (martel) apparaten zien. Voorheen 
liep hij veel marathons, maar nu is hij meer aan het racefietsen en 
mountainbiken; ongeveer 400 kilometer per week. ’s Avonds samen met 
Froukje op de toerfiets nog een rondje van ongeveer 30 kilometer. 
De volière is tegenwoordig omgebouwd tot serre, waar ze al vroeg in het 

voorjaar en tot laat in de herfst heerlijk kunnen vertoeven met een bakkie 
koffie en een krantje erbij. Achter in het weiland hebben ze nog twee Friese 
paarden en in de voortuin zitten de kooikarpers in de vijver. Om dit alles te 
verzorgen zijn de dagen in huize Postma wel gevuld.  
Hopelijk genieten ze samen met het gezin van Germ-Jan en de 
kleinkinderen nog lang van dit mooie plekje. Of op een ander plekje, want 

het plekje is ondertussen wel wat groot voor hun twee geworden. 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 

Snel internet 
De aanleg van glasvezel heeft wat vertraging opgelopen door fouten bij de 
Provincie. Zoals het nu lijkt gaat op dinsdag 22 november a.s. nieuwe 

besluitvorming in Gedeputeerde Staten van de  provincie genomen worden 
over de aanpak van de realisatie van glasvezelnetwerken.  De gemeente is 
het ook een beetje zat, dat de provincie niet vlotter is. En als het niet 
opschiet overwegen ze, misschien samen met Ooststellingwerf en 
Opsterland, zelf de schop in de grond te zetten. Bij de gemeente hebben 
zich al meer dan 60% opgegeven. Bij ons in het net 50% en dat is nog niet 

voldoende. Dus wie zich nog niet heeft opgegeven kan zich nu opgeven op 
weststellingwerf.opglas.nl want wij moeten uiteindelijk ook de 60% 
halen, dat is het minimale percentage voor het door laten gaan. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mobieletelefonie 
Er is een aanvraag voor het plaatsen van een telecommunicatie mast door 
KPN en zo als het nu lijkt komt die op de noordkant van het dorp bij SCO.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
Foto eeuwboek  
Het is alweer 16 jaar geleden dat het eeuwboek is uitgekomen en in die tijd 

zijn er weer vele huizen bij gebouwd en verbouwd. Om het boek een beetje 

bij te houden is het eigenlijk nodig om deze huizen op de foto te zetten. Wij 
hebben Hanneke de Vries bereid gevonden om dit te doen. Als je haar ziet 
en ze maakt een foto van je huis, dan weet je waar het voor is. Om het 
helemaal voor elkaar te krijgen, hebben wij enkele gegevens nodig om die 
bij de foto te plaatsen. Daar is een vragenlijst voor gemaakt, die ook bij 
jullie langskomt.  

------------------------------------------------------------------------------------ 
Oproep aan de dorpsbewoners voor het oppimpen van de tunnel 
In de jaarvergadering van vorig jaar is er gevraagd of het uiterlijk van de 
tunnel ook kan worden aangepakt. Wij vragen de dorpsbewoners om ideeën 
voor het oppimpen van de tunnel aan Plaatselijk Belang door te geven. 

Zodat we er met elkaar iets moois van kunnen maken. Denk met ons mee. 

Dus heeft u ideeën deze graag doorgeven via secretaris@oldeholtpade.info. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Camping perikelen 
Het campingseizoen zit er voor 2016 weer op. Woensdag 9 november 

hebben we alles weer afgesloten. De bedden uit de blokhut gehaald, en de 
sanitaire unit voor de laatste keer dit jaar schoongemaakt. 
De laatste weken zijn er geen gasten meer geweest, onze vaste 
campinggast Anne Bult was onze laatste kampeerder dit jaar. Dus had onze 
vaste ‘groengroep’ de mogelijkheid om er nog een keer met de maaier bij 

mailto:secretaris@oldeholtpade.info
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langs te gaan. Struiken en bomen zijn gesnoeid en nog wat laatste klussen 
geklaard. Kortom, het campingveldje  ligt er weer keurig bij.     
 

Het mag best wel eens vermeld worden, dat deze vrijwilligers elke 
woensdagmorgen present zijn. Afgelopen voorjaar hebben ze de ingang 

naar de camping verhard met grasstenen, wat een super verbetering is.  
Caravans en campers kunnen nu niet meer vast komen te zitten. Verder 
hebben ze ook een geul gegraven zodat het hemelwater ook beter weg kan. 
De groep vrijwilligers bestaat momenteel uit; Sipke Lantinga, Albert 
Landman en Andries de Jong. Met z'n drieën verzetten ze best veel werk 
voor de camping, evenemententerrein, maar ook Dominees Hoeke nemen 

ze geregeld onder handen. Voorheen maakte ook Nico Zeinstra deel uit van 
deze groep vrijwilligers, helaas heeft hij af moeten haken.  
Daarom zijn we op zoek naar nog een paar enthousiaste personen die deze 

groep willen komen versterken! 
 

U kunt zich opgeven bij Sipke Lantinga telefoon: 05616-688489 
 

Tevens willen we langs deze weg in ieder geval Sipke, Albert en Andries 
bedanken voor hun wekelijkse inzet! En we hopen dat we ook volgend jaar 

weer op deze mannen mogen rekenen. 
Namens Plaatselijk Belang, 
-Femmie Raggers- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Karkepraot 
 

Is er nog tijd voor “Bezinning”? 
We hebben ons de afgelopen weken verbaasd over de verkiezingskoorts in 
Amerika. Vooral  het onvermogen om een acceptabele kandidaat te vinden 

in dat geweldige land is ontluisterend .Van veel kanten hoorden we dan ook 
mensen zeggen: “Waar zijn we mee bezig?” In ons eigen land is het  af en 
toe ook alsof we van de ene hype naar de andere vliegen. Zwarte piet, 
plascontracten, wraking, de sociale media stoken het vuurtje nog eens op 
en in de praatprogramma’s reageert iedereen op van alles. Waar zijn we 
mee bezig? Die vraag roept om broodnodige bezinning. 

We willen allemaal dat “het goede” de ruimte krijgt en” het kwade” zal 

worden bestreden zodat er een maatschappij kan ontstaan waar iedereen 
geluk kan vinden. Over de weg daar naar toe zijn we het niet allemaal eens. 
Dan is het makkelijk van alles te roepen en de schuld bij een ander te 
leggen, een ander verantwoordelijk te houden voor je teleurstelling. 
Populisten doen dat graag; een ander van alles verwijten en zelf geen 
verantwoordelijkheid nemen. Vanaf de zijlijn is het makkelijk kritiek spuien. 

Veel voetbalscheidsrechters weten dat uit ervaring en krijgen veel over zich 
heen. Rechters worden, bij voorbaat, verdacht gemaakt in een poging om 
je later aan hun uitspraak te kunnen onttrekken. Volgens mij hebben we 
juist in deze tijd mensen nodig die hun verantwoordelijkheid durven nemen. 
Mensen die staan voor wat ze zeggen en dat ook met daden laten zien. Die 

mensen verdienen gezag omdat ze echt zijn.  
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De sociale media bestaan vooral dankzij een lawine van uitspraken en 
meningen die, zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen te nemen, de 
wereld in worden geslingerd. Wij zijn vaak zo stom dat we dat allemaal 

willen volgen om maar niets te missen. Zelfs onder het autorijden zijn 
mensen daarmee bezig. Kunnen ze straks als eerste melden dat er weer 
een kop-staart botsing heeft plaatsgevonden! Neem je verantwoordelijkheid 
als bestuurder en laat je niet afleiden! 

Verantwoordelijkheid nemen is ook weten dat je niet al het leed van de 
wereld kunt dragen maar  dat je wel het leed van je naasten kunt 
meedragen. Laten we, ieder op onze plek, proberen verantwoordelijk om te 
gaan met onze mogelijkheden. Gewoon goed doen en je niet gek laten 
maken door de media of wie dan ook. Blijf baas over je telefoon, wees je 
telefoon de baas en laat je niet afleiden door wat ook later kan. Dat gaat 
ons een boel leed besparen. “Komt dus tot bezinning en wordt 

nuchter”staat in de bijbel. (1 Petrus 4:7) In de novembermaand herdenken 
we in de kerken de mensen die in onze omgeving zijn overleden. In alle 
rust nemen we de tijd hun namen te noemen, een kaars aan te steken en 
hen te gedenken.  Zo staan we even stil bij wie er van ons heengegaan zijn 
in het afgelopen jaar. Dat kan heilzaam zijn voor de nabestaanden en voor 
ons als dorpsgenoten. We kunnen niet al het leed van de wereld dragen 
maar hier kunnen  we wel wat voor de mensen in onze kring betekenen. Zo 

troosten we elkaar. We spreken een gebed, ook voor wie zelf niet kunnen 
bidden. In deze ‘op hol geslagen’ wereld proberen we zo rust te vinden en 
even te delen in het verdriet dat mensen trof. We voelen ons ervoor 
verantwoordelijk dat die momenten van inkeer en bezinning mogelijk 

gemaakt worden. Zo proberen we de gemeenschap te dienen. Een klein 
begin? “Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en 

wees nuchter, opdat gij kunt bidden”. Zo schreef Petrus dat toen. Laten we 
elkaar vasthouden en onze verantwoordelijkheid nemen.                                                                             
-dsdenhollander@hotmail.com- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De Striepe 
 
Op De Striepe is de periode aangekomen van de gezellige feesten. De 

Kinderboekenweek “Opa’s en oma’s voor altijd jong” hebben we afgesloten 
met een voorstelling die voor jong en oud een feestje was. We hebben 
genoten van de kinderen maar ook van alle belangstellenden die zijn komen 
kijken naar deze gezamenlijke afsluiting.  
 

De kinderen van De Striepe zijn ondertussen met hun mooie zelfgemaakte 
lampions door het dorp geweest. Ook dit jaar organiseerde de OV het Sint 
Maarten feest en was er als goed doel gekozen voor het Ouderenfonds in 

Wolvega. De opbrengst was niet alleen veel snoep maar ook een mooi  
bedrag van € 475.-  
 

Juf Anja Sinnige is weer terug van zwangerschapsverlof, zij gaat weer op 

maandag, dinsdag en woensdag een keer per 14 dagen aan de slag.  
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Juf Regina werkt weer gewoon de andere dagen van de week. De 
kleutergroep loopt lekker vol: Liam Wildeboer is ondertussen 4 jaar 
geworden en zit nu ook in groep 1, Yvonne Kuperus wordt in december 4 

jaar is begonnen met wennen.  
 

En dan nog natuurlijk Sinterklaas. Hij heeft ons laten weten De Striepe te 
vereren met een bezoek op maandag 5 december. We hopen dat hij weer 
Pieten meeneemt en natuurlijk cadeaus. Hoe deze dag eruit zal zien is voor 
ons ook nog een verrassing, maar we rekenen erop dat het weer net zo 
gezellig wordt als vorig jaar. Wij houden u op de hoogte via de website en 
onze Facebookpagina!  
 

Tot de volgende Holenpathe!  
-Anita de Vries-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Gedichten van vroeger uit opa en oma’s tijd  
 

Vroeger in het verleden, 
Was school anders dan in heden. 
In de banken twee aan twee, 

Was stout zijn niet oké. 
Naar de hoek of in de gang, 
Maar was je dan nog niet bang? 
Van een blonde naar een blauwe lok 
En hups, in het kolenhok! 
Anouk Beckers 
 

Met spellen waren jullie altijd door het dolle. 
En vooral bij het tollen.  
Ik weet niet waarom, maar jullie waren altijd tevreden. 
Misschien omdat jullie heel veel deden. 

Jullie waren blij met bijna niets. 
Gelukkig hadden jullie wel iets. 
Als jullie stout waren  moesten jullie op de gang 
Oh, dan was je bang! Want werd je betrapt door de directeur dan was het 
afgelopen. 
Dat moest je goed in je oren knopen. 
In die tijd moest je oppassen, deed je dat niet kreeg je haast altijd verdriet. 

Ook al was het een strenge tijd.  
Er was heus ook wel eens liefdadigheid.  
Nynke van Slooten 
 

Vroeger  
Die tijd 
Alles was anders 
Stoute en lieve kinderen  
Verleden 
Yoran Hoekstra 
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Vroeger was de straf in een hoek. 
Of het over schrijven van een boek. 
Met de inkt schrijven. 

Maar grapjes maken en straf krijgen. 
Voor in de klas was het heel koud . 
Achter in stonk het naar verbrand hout. 
Amber kramer 
 

Vroeger  
Hinkelen knikkeren 
In de hoek  

of op de gang  
School 
Erika Bos 
 

Vroeger 

Verleden heden  
Hoepelen tollen spelen 
Dat was het verleden 
Grootouders 
Bjorn Kramer 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jeu de Boules 

 

Zaterdagmiddag 8 

oktober j.l. hield onze 
club het jaarlijkse 
eindtoernooi; dit 
onder gunstige 

weersomstandig-
heden.  Het was 
plezierig om op deze 
zonnige herfstmiddag 
buiten te zijn en met 
een flink aantal 
deelnemers te 

‘strijden’ om de fraaie 
prijzen, bestaande uit 
pakketten met luxe 

levensmiddelen en een fraaie beker. In de voormalige peuterspeelzaal werd 
de inwendige mens versterkt met koffie/thee en na 3 speelrondes werden, 
onder het genot van een hapje en een drankje, door de voorzitter, Jan van 
der Laan, de prijzen uitgereikt aan de volgende deelnemers.  

Hele seizoenscompetitie: 
1. Klaasje Pijlman  
2. Rieteke van Huizen  
3. Loltje Diever 
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De winnaars van het eindtoernooi: 
1. Lucas Hinkema  
2. Jan van der Laan  

3. Loltje Diever  
De wisselbeker was voor Lucas Hinkema. 
Wij kunnen terugzien op een geslaagd seizoen en zullen graag in 2017 
nieuwe leden verwelkomen! Met het spelen van jeu-de-boules is men in 

beweging en in de buitenlucht; wat er voor zorgt om prettig en ontspannen 
bezig te zijn. Op onze mooi jeu-de-boules baan (bij de camping) speelt de 
groep iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur. Van begin april tot eind 
september. We spelen een (vrijblijvende) competitie en besluiten het 
seizoen met een gezellig eindtoernooi. De inleg bedraagt slechts 1- euro per 
seizoen. In de winter spelen we 3x in de manege ‘De Heidehoogte’ soms 
samen met leden van clubs uit de buurt. Ook dan wordt er een kleine inleg 

gevraagd en zijn er 3 prijzen. Kom vrijblijvend kijken en meedoen. Jong of 
ouder; iedereen is van harte welkom! 
-De jeu-de boules commissie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ’t Hummelhûs 

 
Bij ’t Hummelhus houden we van de herfst. Wat een heerlijk gezellig 

jaargetijde is dat toch. Met de kinderen spelen we veel buiten in de frisse 
buitenlucht.  De kinderen hebben geholpen met het snoeien van de 
dakplantanen en spelen met de bladeren. Dat het kouder wordt hindert 

niet, en als het even regent dan spelen we lekker verder in de overdekte 
speelplaats. Dat vinden het varken en de konijntjes ook heel gezellig, die 
houden wel van de aandacht van de kinderen.  

Natuurlijk hebben we ook met de (oudere) kinderen een lampion gemaakt 
voor Sint Maarten. Deze hebben we ook uitgeprobeerd door op het eigen 
terrein een wandeling te maken, langs de familie Tel en het kantoor. 
Het Sinterklaasfeest komt er ook aan. We doen in deze periode leuke 
activiteiten rondom het Sinterklaasthema, maar houden het wel bewust 
‘rustig’. Momenteel maken we een behoorlijke groei door. Er zijn maar liefst 
48 peuters die momenteel ’t Hummelhûs bezoeken. Dit zijn deels kinderen 

die een peuterochtend komen en daarnaast ook kinderen die de hele dag 
komen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zijn de oudste 
peuters apart van de jongste peuters. De oudste peuters spelen in het 
nieuwe gebouw waar ook de buitenschoolse opvang zich bevindt. 
Op die manier blijven de groepen overzichtelijk en rustig en kunnen de 
pedagogisch medewerkers elk kind voldoende aandacht en uitdaging 
bieden. 

Op de baby-dreumes groep  en de BSO zien we een geleidelijke groei.  
Er zijn nog wel plekjes vrij op alle groepen. Wilt u een keertje een kijkje 
nemen? Maak dan gerust een afspraak. Meer informatie vindt u op 
www.thummelhus.nl 
 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Jeugdvogelwacht 
 

Bezoek natuurmuseum 

In de herfstvakantie had de Vogelwacht een leuk uitje voor de jeugd in 
petto! Namelijk een bezoek aan het Natuurmuseum te Leeuwarden. Maar 
liefst 27 kinderen hadden zich hier voor aangemeld en die hebben zich daar 
prima vermaakt. Gelukkig hadden we voldoende chauffeurs en begeleiders 
mee, zodat we in groepjes het museum door konden en hierdoor heeft de 

jeugd alle exposities kunnen bewonderen. Het natuurmuseum is 
uitgeroepen tot het beste kidsproof museum van Fryslân. En dit hebben ze 
wat ons betreft ook dik verdiend. Zo hadden ze een prachtige ruimte 
ingericht, genaamd: Friesland onder water, hier daalden we af naar de 
bodem van een sloot om hier de onderwaterwereld te ervaren. Al 
wandelend onder het kroos en tussen waterplanten zagen we duikende 

aalscholvers, verscholen snoeken en een gevaarlijk uitziende meerval. En 

het bijzondere is: onze voeten bleven droog.  
Een andere expositie was: Move It. Dit is een tentoonstelling met veel 
weetjes en testjes om te kijken of je een zittenblijver of een vaartmaker 
bent.  
De grootste expositie was deze keer “water ondersteboven”. Door allerlei 
doe-activiteiten op de eilanden hebben we ontdekt, dat schoon, veilig en 
voldoende water niet zo vanzelfsprekend is als we denken.  

Kortom een interessant, leuk en leerzaam uitstapje! 
De jaarlijkse dropping is dit jaar op zaterdagavond 10 december! 
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VocaLinde 
 

Na een geweldige nazomer is dan toch de herfst over ons gekomen en zijn 
de meeste bladeren weer van de bomen. Ook dit is een mooie tijd van het 
jaar met prachtige kleuren en ‘s avonds weer vroeg donker. Op 
dinsdagavond zie je dan zo tegen 20.00 uur een aantal mensen op 

verschillende wijze naar de plaatselijke kerk trekken alwaar het koor 
VocaLinde de wekelijkse repetitieavond heeft. Het was nog behoorlijk warm 
in september toen we een optreden hebben gedaan in Wolvega tijdens het 
Lindefestival dat kort daarna de dirigent de eerste kerstmuziek uitdeelde 
voor het komende kerstconcert van vrijdag 16 december a.s. Dat is dan 
zo'n moment waarbij je vaststelt dat de tijd niet stil staat. Gelijktijdig met 
die eerste kerstgedachten moesten we ook nog een aantal nummers 

instuderen voor een concert op 4 november waarvoor we waren uitgenodigd 
door onze buren uit de Hoeve. Dat koor bestaat dit jaar 15 jaar en omdat 
onze dirigent in de beginjaren ook de dirigent van het koor van de Hoeve 
was, hadden zij het leuke idee om een dubbelconcert te geven opgepakt. 
Het werd een fijne avond in het MFC in Nijeholtpade met een mooie 
opkomst van publiek en 2 koren die het beste van hun kunnen daar ter 
gehore brachten. 

We werken dus nu naar het kerstconcert van 16 december toe en willen die 
avond ons dorpsinwoners graag uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. 
Naast de door het koor ingestudeerde nummers zal er ook samenzang zijn 
van de bekende kerstnummers en hopen we daarmee u allen in de sfeer te 

brengen van Kerst 2016. U bent van harte welkom in de plaatselijke kerk. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

The Flying Stars 
 

Eigenaorig 

The Flying Stars hebben hun optredens veur de donneteurs weer had in 
daansdomein Drenth. Eerst twie keer een try-out had in Sickengaoord en 
veur Legona, vri’jwillegers van de voedselbaanke en gered gereedschop. 
Et weren weer leuke aovends en veur elk wat wils. Want wie had docht dat 
Wout nog es zingen zol!! En dat Nico Haak weer op de plaanken kwam. Ok 

Margien en Geertien weren weer van de parti’j. Ok prachtige lieties, zoas 

Vluchten kan niet meer en de winter was lang. Netuurlik ok mitzingers. De 
kleren weren weer mit zorg uutkeuzen, krek as de anklieding van et teniel. 
Et was allemaol te zien in de show: Eigenaorig. 
En now gaot de groep nog naor Munnekeburen, Ni’j Amsterdam en Dronten. 
Dan even pauze en in jannewaori gaot et weer veerder. 
-Femmie- 

 

 

 

http://www.joannesdedoper.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/kerst1.jpg
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S.C.O.  
 

SCO bezint zich op de toekomst   

De korfballers hebben inmiddels het veld al weer ingeruild voor de zaal. 
Maar goed ook, want de vernieuwing van de kunstgrasmat is inmiddels 
gestart met het oprollen van het tapijt en het deels verwijderen van de 
afrastering, nadat de algemene vergadering het sein daarvoor op groen had 
gezet. Bij de herstart van het veld in begin april 2017 moet de klus 

geklaard zijn door Antea. Daar is een lange tijd van bezinning aan vooraf 
gegaan binnen de kunstgrascommissie met betrekking tot de 
mogelijkheden van financiering, de mate van zelfwerkzaamheid en de 
inrichting van de nieuwe accommodatie voor publiek en sponsoren. 
Bezinning was er ook op het fenomeen Kangoeroe Klup en het vervolg 
daarop voor de jeugd van 5 tot 7 jaar. Uiteindelijk is er gekozen voor de 

Reuze Panda’s om deze leeftijdsgroep onder leiding van aankomend 

sportdocent Leander Zwolle eenmaal per twee weken een gevarieerd 
spelprogramma aan te bieden.  
Gezien de belangstelling een concept dat aanslaat bij deze kinderen!                                                                                                                        
Andere opvallende zaken in de afgelopen maanden waren onder meer de 
inzet van dertig vrijwilligers bij de marathon van Amsterdam. Een 
indrukwekkend gebeuren; al vraag je je wel af of iedere deelnemer zich van 
te voren in voldoende mate heeft bezonnen op de inspanningen, die 

geleverd moeten worden om die 42 kilometer te volbrengen. Sommigen 
leken eerder bezig met de avondvierdaagse dan een hardloopwedstrijd. Iets 
wat zeker niet gold voor onze oud-plaatsgenote Eva Koopman- inderdaad 

de dochter van Jan en Reina- die ondanks haar MS aandoening opvallend 
soepel en in een uitstekende tijd haar eerste marathon volbracht. Veel 
vrijwilligers waren ook betrokken bij de Halloween MBT toertocht die ruim 

400 deelnemers trok en ook in de toekomst een blijvertje lijkt in het kader 
van: SCO is meer dan korfbal alleen. Een slogan, welke voor Rabobank 
Heerenveen/ZO-Friesland een reden was om zich onlangs voor drie jaar als 
cosponsor aan de vereniging te verbinden. Iets wat Tweewieler Ten Veen 
deed ten aanzien van de MTB tocht, nadat al eerder was duidelijk geworden 
dat Delfsma Bouw in de komende jaren het stokje van hoofdsponsor van 
Prakken Edelmetaal gaat overnemen. Positieve ontwikkelingen richting 

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

 

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 
 

Op zaterdag 5 november op de regenachtige namiddag is de Pannakooi aan 
de kampen feestelijk geopend. Met het sluiten van de peuterspeelzaal  

’t Anlopien is er een verschraling opgetreden van de faciliteiten van de 
voorzieningen in ons dorp Oldeholtpade. Het goede nieuws van de sluiting is 
dat de leden van stichting ’t Anlopien hebben besloten de vier dorpen 

Nijeholtpade, Ter Idzard, De Hoeve en Oldeholtpade ieder een bedrag van 

http://www.kvsco.nl/
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tienduizend euro te schenken. De voorwaarden van deze schenking waren, 
dat er iets blijvends en tastbaars gerealiseerd wordt voor de jeugd in het 
dorp. Het PB dat deze schenking zou ontvangen heeft ons als 

speeltuinvereniging ’t Speulhoolt benaderd om invulling te geven aan deze 
mooie gift. Er is uiteindelijk besloten om met dit geld een pannakooi te 
realiseren op een centrale plaats in het dorp. Na overleg met verschillende 
partijen en goedkeuring van de gemeente is de speeltuin aan De Kampen 

als geschiktste locatie uit de bus gekomen. Voordat de uiteindelijke 
realisatie kon plaatsvinden zijn wij nog op zoek gegaan naar meer 
sponsoren om de gelden die nodig waren bij elkaar te brengen. Hierover 
later meer.  
Als opening hebben wij juf Stijntje Bruinsma gevraagd om het bord met de 
naam, sponsoren en regels te onthullen door middel van het wegnemen van 
een doek. Hierna is de Pannakooi symbolisch overgedragen aan onze 

wethouder Jack Jongbloed die hier namens de gemeente bij aanwezig was. 
Na een woordje van de wethouder heeft voetbaltrainer Nick Westra van SC 
Heerenveen een zeer geslaagde voetbalclinic verzorgd. Nick en de 
aanwezige voetbaljeugd waren zo enthousiast dat de tijd voorbij gevlogen is 
en dat hierna geen tijd meer was om het beoogde pannatoernooi in z'n 
geheel  te spelen. Wij, van speeltuinvereniging ’t speulhoolt willen nogmaals 
onze sponsoren bedanken voor het mogelijk maken van de uitvoering van 

dit project: Hoofdsponsor Stichting ’t Anlopien, Dorpenfonds van de 
gemeente Weststellingwerf, Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen 
en Zuidoost Friesland, Hervormde kerkgemeenschap ter Holten en  
Stichting Bekooper fonds. Zeker willen wij ook de grote schare vrijwilligers 

bedanken die zich belangeloos ingezet hebben bij de realisatie van dit 
project. Twee namen willen wij hier in het bijzonder nog benoemen:  

Hylke Marten Kallenkoot voor zijn inzet op het vlak van communicatie naar 
en met verschillende partijen. En Edwin Kleinsmit voor zijn inspanningen in 
de voorbereiding, offertes opstellen, afspraken maken met de leveranciers 
en de 
uiteindelijke 
realisatie 
van het 

project. Al 
met al een 

leuk project 
met een 
geslaagd 
openingsfee
st. Wij 

hopen dat 
de jeugd uit 
Oldeholpad
e hier jaren 
plezier aan 
mag 

beleven.  
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Intocht Sinterklaas 2016 
Zaterdag 19 november was het zover. Zwarte Piet was Sinterklaas kwijt en 
hij had onderweg al een paar kinderen gevraagd of ze de Sint ook ergens 

hadden gezien, maar nee. Toen zag hij het mooie nieuwe Pannaveld en kon 
het niet laten om even een potje te gaan voetballen! Om 14.00 uur 
verzamelden zich steeds meer kinderen bij het Pannaveld. Na wat liedjes en 
wat pepernoten ging ineens de telefoon, het was de sleutelpiet. Die was in 

paniek want Sinterklaas zat opgesloten in de kerk en ze waren de sleutel 
kwijt! De kinderen gingen direct op zoek naar de sleutel, maar het bleek dat 
deze eerder die dag al was gevonden! Snel renden de kinderen via de 
nieuwe huizen achterlangs naar de kerk waar Sint boven op de toren stond! 
Het was een fantastisch gezicht doordat er weinig blad meer aan de bomen 
zat kon je hem mooi zien! De klok werd geluid en het koor stond bij de kerk  
Sinterklaasliedjes te zingen. De grote gouden sleutel werd aan een touw 

omhoog gehesen waardoor Sinterklaas de kerk weer uit kon. 
Eenmaal weer beneden zijn we met zijn allen naar café Wever gelopen, 
waar de zaal weer beschikbaar was gesteld om een gezellig Sinterklaas 
feest te vieren. De opstelling was anders als andere jaren, er werd gedanst 
en ook was er de mogelijkheid om met Zwarte Piet en Sinterklaas op de 
foto te gaan. Na afloop kregen alle kinderen nog wat lekkers mee en 
vonden Sint en zijn Zwarte Pieten het een hele gezellige middag. 

De foto's kunnen binnenkort te zien zijn op onze Facebook pagina. 
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Vogelwacht Oldeholtpade e.o.  
 

21e Ooldejaors kuier 
 

Voor het eerst in de historie van de traditionele Oolde jaorskuier wordt deze 
gehouden op 2e kerstdag. We gaan ditmaal naar de prachtige bossen, 

vennen en heideveldjes van “Heerlijkheid de Eese”. Dit nog vrij rustige 
gebied ligt in 3 provincies en ademt nog een typisch aristocratische sfeer 
uit. Vooral de prachtige landhuizen met eeuwenoude bomen maken het 
plaatje compleet. Hopelijk ontdekken we nog een van de spechtensoorten 
die hier vrij talrijk voorkomen. Kortom het kan weer een boeiende middag 
worden. Dus een prima excuus om even van die “luie” bank af te komen en 
even de benen te strekken. 

Na afloop is er weer de mogelijkheid om zich te laven aan de heerlijke snert 

of bruine bonensoep. 
 
Vertrek: 13:30 bij Café Wever. 
Lengte route: ± 7km 
Waterdicht schoeisel aanbevolen.   

Opgave: voor 24 december  
Freddie de Vries Tel: 688749 
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OLIEBOLLENACTIE V.V.O.  

30 december huis-aan-huis 
 
 
Op vrijdagavond 30 december gaan we heerlijke, verse oliebollen verkopen 
langs alle deuren in Oldeholtpade, Ter Idzard en De Hoeve, zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom. De oliebollen worden ’s morgens vers 

gebakken door Bakkerij Vliegendehond en u kunt de vrijwilligers tussen 
17.00 uur en 20.30 uur bij u aan de deur verwachten. Woont u niet in 
bovenstaande dorpen of aan de oneven kant van de Stellingenweg (ivm 
veiligheid kinderen) en wilt u wel oliebollen van ons kopen? Dan kunt u ze 
ook afhalen in de kantine van VV Oldeholtpade aan de Hamersweg 16, 

tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 
 

Prijzen; 
 

 Oliebollen zonder rozijnen 10 voor  € 6.00 

 Oliebollen met rozijnen 10 voor  € 6.00 

 Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen 10 voor  € 6.00 

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

 

IJsclub Naar Buiten 

 
Op maandag 21 november was de jaarlijkse ledenvergadering van ijsclub 
"Naar Buiten". 
De opkomst was goed. Aan het eind van de vergadering werd een 

dankwoord aan Tjibbe Prinsen uitgesproken. Na veel wikken en wegen heeft 
hij na 21 jaar in het bestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter, 
besloten om te stoppen. Tjibbe heeft zich altijd volledig ingezet voor de 

ijsclub. Zowel op de baan, als sneeuwruimer, scheidsrechter bij 
wedstrijden, verkoop van koek en zopie en nog vele andere bezigheden op 
en rond de baan. Als dank hiervoor kreeg hij uit handen van Ate Brand een 

voorzittershamer met inscriptie aangeboden en een bos bloemen. Tjibbe, 
nogmaals heel erg bedankt voor je inzet. We zullen je vast wel weer op de 
baan zien, of anders elders in het dorp. 
-het Bestuur- 
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V.V.V. 
 

Afscheid voorzitter Sjerk van Dijk 

Op 25 november 2016 is tijdens een goedbezochte jaarvergadering afscheid 

genomen van voorzitter Sjerk van Dijk. Na 23 jaar VVV vond Sjerk het tijd 
worden om de voorzittershamer over te dragen.  
Sjerk is tijdens deze avond uitbundig in het zonnetje gezet getuige 
onderstaande woorden namens het bestuur voorgedragen door 
vicevoorzitter Peter Wapstra. 
De levenswandel van Sjerk in de VVV begon in 1993 en rees snel naar het 

voorzitterschap in 1994. 1994 was ook het jaar van introductie van het 
dragen van een maatpak met stropdas door de voorzitter tijdens de 
opening van de dorpsfeesten. Deze traditie is helaas geen 23 jaar 
meegegaan. Sjerk was een meewerkende voorzitter, een handige ook. Hij 
was nooit te beroerd om een spijkertje mee te slaan. Het kwam hem echter 

wel krek, de bar werd dan ook opgezet met een waterpas erbij. In de 23 

jaar als voorzitter zijn vele mooie verhalen de revue gepasseerd. Van 
autocross tot dorpsfeest en van bestuursfeest tot rocknight, overal was 
Sjerk een aanjager.  
Voorzitten bij de vergaderingen, maar ook altijd nazitten bij vergaderingen.  
Het is frappant te noemen, dat met zijn timmerachtergrond en technische 
vakkennis er nooit een voorzittershamer werd gebruikt. De rol van 
voorzitter vervulde hij met zoveel verve, dat enkele leden van het VVV hem 

in het verleden vaak Papa noemden. Mien Alie komt natuurlijk ook aan bod, 
want zonder Mien Ali hadden we nooit soep gehad bij de autocross.  
In de 23 jaren dat Sjerk voorzitter was, heeft hij heel wat meegemaakt bij 

de VVV. Sjerk was een man die stond voor veiligheid.  
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Elk risico werd zorgvuldig afgewogen en de problemen werden opgelost.  
Wij denken, dat ze hier over 25 jaar nog over praten.  
Voorzitter Sjerk is een begrip in Oldeholtpade in het heden, verleden en 

ongetwijfeld ook in de toekomst. De laatste 3 jaar heeft Sjerk door 
omstandigheden helaas geen van de dorpsfeesten volledig meegemaakt.  
Sjerk, 23 jaar heb jij het voorzitterschap uitgevoerd. Hoe jij dat deed “klinkt 
als een klok”, zoals jij dat zelf vaak verwoordde. Helaas stop jij er mee en 

wij als bestuur betreuren dit ten zeerste, echter wij begrijpen jouw keuze. 
Wij zullen jou ongetwijfeld nog vaak zien tijdens de VVV-activiteiten.  
We bedanken jou namens het hele dorp, de halve regio, maar vooral ook 
namens het bestuur van de VVV Oldeholtpade! 
Sjerk wijst erop, dat hij het niet alleen heeft gedaan. In bijna een kwart 
eeuw voorzitterschap werd hij omringd door enthousiaste en gemotiveerde 
bestuur- en commissieleden. Jaarlijks hebben ze samen gezorgd voor een 

geslaagd dorpsfeest en een prima autocross. Daarnaast is in het afgelopen 
decennium de Rocknight Olpae in het leven geroepen. Deze avond in 
november is nu al niet meer weg te denken in ons dorp. Sjerk heeft de 
hamer deze avond persoonlijk overgedragen aan zijn opvolger Niels 
Lantinga. Voor Niels wacht de uitdaging om met een kleiner bestuur maar 
met hulp van vele vrijwilligers de VVV succesvol te houden. Sjerk wenst zijn 
opvolger heel veel succes. 

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

Rocknight Olpae 19 november 
Op zaterdag 19 november werd in Café De Rustende Jager de traditionele 

Rocknight Olpae georganiseerd. De familie Kasmarek heeft recent het café 

verbouwd en het toneel in de oude vorm hersteld. Hierdoor kon het aantal 
betalende bezoekers worden uitgebreid en kreeg het publiek meer ruimte 
om te dansen op de muziek van De Wethouders. 
Door de strengere wetgeving op alcoholgebruik was het noodzakelijk om 
een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar te hanteren.  
In de voorverkoop waren al 100 kaarten verkocht. Vanaf 22.30 uur 
moesten we een aantal bezoekers teleurstellen: we waren volledig 

uitverkocht. De Rustende Jager werd deze avond tot leven gewekt, De 
Wethouders speelden het café helemaal plat. Er werd door het publiek volop 
meegezongen en gedanst. Tot in de late uurtjes was het een gezellig feest 

in het café. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Column 
 

Bij het schrijven van de column probeer ik zoveel mogelijk rekening te 
houden met het thema van de betreffende editie. Dit thema wordt bedacht 
door de redactie. Ze hebben mij deze keer mooi opgezadeld met een 
tamelijk zwaar thema: “Bezinning”. Lust u nog peultjes? Ik heb nog zwakjes 

geprotesteerd en een aantal andere (makkelijke?) thema’s voorgesteld 
zoals “de discussie rond Zwarte Piet” of misschien “hoe lossen we alle 
wereldproblemen op?”  Maar nee hoor, het was al besloten. Dus bij 

deze……. 
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Bezinning kan inderdaad een zwaar onderwerp zijn wanneer je er goed voor 
gaat zitten. Je kunt aan het eind van je leven terugkijken en tot de 
conclusie komen dat het allemaal toch anders had gemoeten. Of je staat 

nog midden in het leven en met van alles en nog wat bezig, om je 
plotseling te beseffen dat je op een dood spoor zit. Je kunt je hart en ziel 
storten in je werk en vergeten dat er méér is in het leven. Dan kun je door 
bezinning het tij misschien nog keren. Jonge mensen kunnen in de ban 

raken van drugs, drank, het najagen van het grote geld/materialisme en 
daardoor in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Vaak komt bezinning 
dan te laat. Ik zag onlangs een televisieprogramma over Amerikaanse 
gevangenen die in “Death Row” op hun executie wachten. Een veroordeelde 
moordenaar zei dat hij door bezinning tot inkeer was gekomen. Dat is mooi, 
maar wel wat laat en bovendien verandert er niets aan zijn situatie. Nee, ik 
was juist op zoek naar voorbeelden waarbij mensen (door bezinning) hun 

leven wel weer op de rails hebben gekregen. Nou, die bleken er heus wel te 
zijn, maar bij nader inzien toch allemaal behoorlijk zware kost. Daar werd ik 
niet vrolijk van. Ik begon inderdaad te twijfelen of ik wel verder moest gaan 
met dit onderwerp, want het was mijn bedoeling om er toch nog een 
positieve draai aan te geven. Gelukkig biedt de Dikke van Dale uitkomst 
door o.a. dit te zeggen over bezinning: “Na een dwaling tot inkeer komen”.  
Dus dat klopt wel. 

Maar de van Dale noemt ook nog: “helder besef van de bestaande toestand 
(en verhoudingen)”. Bezinning hoeft dus niet altijd een correctie op een 
(ernstige) dwaling te zijn. Je kunt ook gewoon zeggen: “ik denk dat ik het 
voortaan anders ga doen”! Kijk, dan wordt bezinnen opeens iets luchtiger, 

iets om makkelijker mee te “dealen”. Mocht je nu nog behoefte hebben aan 
bezinning, dan zou je dat misschien ook kunnen door jezelf eenvoudige 

doelen te stellen. Paar voorbeelden waar je over zou kunnen bezinnen:         
- Ik denk dat ik weer eens contact opneem met die oude vriend  

- Ik ga mijn ouders toch vaker opzoeken 

- Ik moet gezonder gaan eten 

- Ik heb een langlopende ruzie met mijn buurman, maar daar ga ik 

iets aan doen 

- Misschien moet ik toch eens overwegen om vrijwilligerswerk te doen  

We leven in een klein dorp en zijn daardoor nauw met elkaar verbonden. 
Maar mensen blijven mensen……… met hun eigen mensenwensen (dank aan 
de Fabeltjeskrant). Je kunt ook stellen dat we tot elkaar veroordeeld zijn. 
Maar dat hoeft niet slecht te zijn. We gaan over het algemeen op een 

fantastische en voorbeeldige manier met elkaar om. En dat blijven we echt 
wel doen. Maar tussen het goede leven op het platte land en de prachtige 
feesten die we met elkaar vieren, mag er af en toe best wel wat ruimte zijn 
voor bezinning.   
P.R. 
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Het Prikbord 
 

 

Te koop:  

Zakjes aanmaakhout voor haard of kachel à 20 liter  

verkrijgbaar voor € 3.00 per stuk.  

Dit brandhout wordt gemaakt door een  

Wajong-er van afval pallethout.  

Inlichtingen en bestellingen: tel 688374. 
 

 
 

 

 
Gevonden: 

Op de Hoofdweg Oldeholtpade, nabij 
kippenboer Maatman. Een meisjesboek 

met de titel: ‘Twee meisjes en het geluk’ 
van schrijver Inez van Loon. 

 
Bellen met 0561-688359 

Fam J. Post, Hofsteestraat 33 

 

 
 
 

Tot 10 januari opgeven OlpaeKwist op 

 het mailadres: olpaekwist@hotmail.com 
 

 

 
 

In de maand januari en februari kunt u terecht op afspraak.  

Vanaf maart is de bult elke zaterdag geopend  

van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 14 april is de bult ook  

geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur  

en van 13.00  uur tot 1600 uur. 

De kosten: Kleine kar €2,- Grote kar €4,- 

Voor een afspraak of verdere informatie kunt u contact 

opnemen met Erwin kuipers tel. 0620627423 of  

Otto Kuipers tel. 0619952548 

 

mailto:olpaekwist@hotmail.com
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Kinderpagina 
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Kastverhael 
 
Hooltpae december 1903 
 

Et is waeterkoold zo vlak veur de kastdaegen en et wil nog niet echt 
winteren. Klaosien scharrelt nog wat om de deure en haelt nog wat blokken 

ieken-en birkenhoolt uut et vervalen waegenhokke om de oolde potkachel 
nog wat op te stoken. Et lop tegen de kastdaegen en et is now goed vier 
ure al aorig schiemerig an et wodden zo mit de kotste daegen van et jaor. 
Klaosien vaalt niet te benieden want zoe’n drie jaor leden op de 13e 
december hadde de veekoopman Jelle Schreur  heur man Wietse vunnen op 
de deele. Hi’j  hadde de nekke breuken naodat hi’j van boven van de hilde 
naor beneden dondert was. Hi’j zol wat huj’ pakken veur de koenen en is 

waorschienlik stroffelt over een paer bonestokken die hi’j daor opburgen 
hadde.  
Klaosien kon die morgen nog percies veur de geest haelen. En now ston ze 
d’r alliend veur mit drie opgruiende kiender. De jongste dreug ze doe nog 
onder de schulk en die het Wietse nooit zien mocht. Gelokkig hulp de buurt 
heur mit de neudige dingen, mar ze wol et liefst heur zels redden en van de 

karke wol ze ok gien geld annemen zolang ze de aenties nog an mekaer 
kneupen kon.  
Et vul heur niet altied mit en ze dreug een zwaore zille. Ze kon gelokkig 
goed ni’jen, verstellen en sokke stoppen en zo verdiende ze d’r op de streek 
nog wel wat bi’j. Toch wol ze mit de kastdaegen heur kiender wat extra 

verwennen mit lekkere spekpannekoeken. Daor weren ze wild op en ze 
hadde al wat mael bi’j et winkeltien in de karkebuurt haelt. De melk 

haelden de kiender op bi’j  de boerderi’j van Geert van Essen. De melk 
kregen ze in ruil veur een jutezak vol ekkels, die ze zocht hadden onder de 
dikke ekkelbomen an de Hoofdweg. De dikke motten en de halfwas biggen 
weren d’r gek op. Klaosien hadde zels ok nog ien koe anhullen nao et 
wegraeken van Wietse, mar die ston now dreuge.  
Op de kastaovend hadden de twee ooldste kiender een uutvoering van de 
zundagschoele in de karke. Klaosien hadde van wat resten kleren en 

gaanzeveren veur Jantien een mooi engelpak maekt, want zie mos de 
aartsengel Gabriël wezen. En veur de kleine Roelof hadde ze een mooi 

schaopepak maekt van echte restaanten schaopewol. Jantien hadde wel een 
beheurlike rol, mar de kleine Roelof hoefde mar een stok of drie keer “bèh” 
te zeggen en dan mossen ze ‘t  hem ok nog veurzeggen op et juuste 
moment.  

De klokken galmden heur al tegemoet doe ze naor de karke toe leupen. Et 
was sfeervol en de kiender geneuten van disse speciaole aovend. De lienige 
Sjoerd van der Heide was in de kracht van zien leven en hi’j gong elke keer 
as een aep mit naor boven as hi’j de touwen van de grote klokken leut 
vieren. Hi’j geneut daor van en dee dit wark elke dag drie keer daegs en 
dan ok nog mit et overlieden van een inwoner van et dorp.  
De karke zat aorig vol die aovend en nao ofloop kregen de kiender nog 

lekkere waarme poeiermelk en gongen ze weer voldaon naor huus toe. Doe 
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ze thuus kwamen zag Klaosien opiens dat d’r iets an een spieker bi’j de 
achterdeure hong.”Allemachtig”: zee Klaosien een betien verbaosd en zag 
dat et een dikke fezanthaene was. Naodat de kiender op bedde lagen trok 

ze de mooie fesanthaene de jasse uut en maekte hem lekker toe tot een 
waor feestmaol veur de aere daegs. De mooie veren bewaerde ze, want 
daor kon ze veur de jaordag van kleine Wiebe een mooie indianetooi 
maeken van de prachtig gekleurde veren.  

De volgende morgen heurde ze van de oolde buurman Hendrik Bakker dat 
de fesanthaene waorschienlik deur Henkie ‘Strik’ d’r  henne hongen was. 
Henkie was een bleue vri’jgezelle kerel van zoe’n veertig jaor mit van die 
kleine rooie blossies op de wangen en hi’j loensde nogal wat en ze zeden 
altied: hi’j kiekt mit et linkeroge in de rechter buse. Hi’j hadde een goed 
hatte en woonde nog saemen mit zien oolde moeder in een klein arbeiders 
husien op de Vikkeri’je.  

Ze moest ‘m nog mar es bedaanken ,die goeie sul.  Wat hadden ze lekker 
eten dit jaor mit de pannekoeken en et malse vleis van de fesante. De 
kiender geneuten volop en mochten ok nog even opblieven om nog een 
pottien gaanzebod te speulen.   
Aovens van de tweede kastdag zag Klaosien Henkie ‘Strik’ schuin over de 
weg lopen. Hi’j hadde al een mooie snee in et oor en kwam uut et cefè de 
Rustende Jaeger” waor as hi’j altied schutjaste mit een paer maoten. 

Klaosien reup Henkie naor binnen en schonk him nog een paer borrels in die 
ze nog over hadde van de tied dat Wietse nog leefde. D’r ston ok nog een 
flesse Fladderak en daor nam ze zelf ok nog een paer van veur de 
gezellighied. Sinds de dood van heur poerbeste man hadde ze nooit meer 

een borrel had.  
Et wodde slim gezellig die aovend en de aanders zo verlegen Henkie raekte 

aorig los. Klaosien kreeg ok steeds meer praot en de wangen wodden 
steeds rooier van dat lekkere zute goed. De weken d’r nao kwam Henkie 
steeds vaeker op et spullegien an de Hoofdweg en et hiele dorp praote d’r al 
over.  
Doe op een waarme naozoemerdag in oktober zaten ze beide bi’j et 
vuurhokke te koffiedrinken en was Henkie inienen over trouwen begonnen. 
Klaosien schrok d’r van, mar inwendig hadde ze et al lange hoopt. Et klikte 

goed mit zien beiden en ok de kiender weren wies mit hun ni’je vader. Hi’j 
was wel zoe’n tien jaor oolder as heur, mar dat moch de pret niet drokken. 

Doe Klaosien over de eerste schrik henne was zee ze tegen Henkie: “vien ie 
et niet vremd dat zoe’n fesanthaene oons saemen brocht het”. Henkie keek 
es vremd op mit zien loensende linkeroge en zee mit een schorre stemme: 
”Zal ik jow es wat vertellen, die fesante heb ik daor hielemaol niet henne 
hongen”.  

Klaosien dudelik schrokken: “mien ie dat”? “Jow hebben zelf zegd daj d’r 
allemaol haegel uut pulken mossen”: zee Henkie triomfantelik. “Now kan’k 
je dit zeggen: ik hebbe niet iens een buks en mit mien brieke linkeroge kan 
ik nog niet iens die dikke  rooie bolle van Folkert Hoekstra in et laand 
raeken.  
Klaosien kreeg een kleur en zee mit een diepe zucht:  “Oh”. Henkie keek 

heur es op en daele an en zee: “Jow hebben haost meer kleur as een 
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fesanthaene”. Geliektiedig sleug Henkie een aarm om de schoolder van 
Klaosien en gaf heur een dikke tuut  vol op de mond en geliektiedig ruulden 
d’r een paer dikke traonen bi’j Klaosien over de fel rooie wangen!!!! 

Een paer maonden laeter mit de kastdaegen was et al gloepende koold en 
vullen d’r zo now en dan al wat kwalsters natte sni’j. In et kleine 
boerespullegien an de Hoofdweg braande et vaege, flikkerende locht van 
pietereulielaampen en her en der in de kaemer hongen grune hulsetakken 

mit felrooie beien.  
Et was d’r gezellig in huus  waor as Klaosien en Henkie gezaemelik mit de 
drie kiender rond de eterstaofel zaten. Henkie sneed mit een vliemscharpe  
mes mooie stokken witvleis van een dikke fesanthaene  of. Disse hadden 
hi’j en kleine Roelof saemen vongen in een strik die ze zet hadden in de 
hakhooltbossies op Keuningsbargen.  
Opiens ston d’r een schim veur de ruten en de oolde buurman Hendrik 

Bakker keek naor binnen. Mit een tevreden blik keek hi’j naor et waarme  
huuselike tafereeltien. En wiels hi’j een paer dikke traonen in zien 
ooghoeken vuulde opkommen  zee hi’j in zichzelf: die fesante die ik veurig 
jaor scheuten hebbe, het zien waark wel daon en soms moe’j de netuur een 
betien helpen. Want je hebben meer an een goeie buurman dan an een 
vere vriend!!!! 
-Freddie-        

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

 
Bergveldpries veur Ruud Jelle van der Leij  

en Freddie de Vries 
 
In oktober hebben oonze oold inwoner Ruurd Jelle van 

der Leij en inwoner  Freddie de Vries de Bergveldpries 
wunnen. De jury was van miening dat et boek 
schitterend is uutgeven. De tekst is leesber, toegaankelik 
veur iederiene en niet hoogdraevend. De Vries schrift in 
een persoonlike stiel. De Stellingwarver voegelnaemen, 
die veur vule meensken onbekend binnen, blieven op 

disse meniere beweerd in et onthoold. De jury vragt ok 

extra ommedaenken veur de slim biezundere foto’s die 
onmisber binnen in dit voegelboek. Veur iederiene zal et 
dudelik wezen dat et maeken van disse foto’s geweldig 
vule muuite kost hebben moet. Om die reden miende de jury de 
Bergveldpries uutrikken te moeten an de schriever en fotograaf van et 
Stellingwarver Voegelboek. De beide winners mochten duzend euro 

verdielen en kregen beide een speciaole penning die indertied ontwurpen is 
deur beeldhouwer Guus Hellegers.  
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Op donderdag 15 december ga ik weer een 

Kerstworkshop organiseren: 

 

 
                       Waar:          Eetcafé Wever, Hoofdweg 124 te Oldeholtpade 

                               Aanvang:  20.00 uur 

                            Kosten:       € 17,50 euro, inclusief 2x koffie/thee                                                                          

                                                     kerstkoekje en alle materiaal 

 

                       Zelf  meenemen:  Boterkuipje, mesje, tangetje, 

                                                             glaasje voor een kaars en eventueel 

                                                             mooie takjes uit de tuin 

                         Opgave:             Graag voor 12 december bij Eetcafé Wever 

(                              hier kan bij aanmelding ook gelijk betaald worden) 

                               Wat voor moois gaan we maken: 

                               Een houten frame, waarop we een kerststuk gaan                      

                               maken:  Zie voorbeeld:  

                              Tot dan….Thea Zandstra 
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Kerstpuzzel 

 

Hier is hij dan weer, de kerstpuzzel. Hieronder staan 12 foto’s, gemaakt in 

Oldeholtpade door Leny Salverda. Misschien herkent u het een en ander. 
Het is de bedoeling dat u per foto aangeeft op welke plaats in Oldeholtpade 

het gefotografeerde zich bevindt. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk. De 
oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 9 januari 2016 op Hoofdweg 128 
of per mail naar holenpathe@gmail.com Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden. Mocht u een prijs winnen dan kunnen we u bereiken. Veel 
succes en plezier met de puzzel. (Over de uitslag kan zoals altijd niet 
worden gediscuseerd) 

-De redactie- 

 

1 2 3 

5 6 7 

mailto:holenpathe@gmail.com
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7 8 9 

 

11 12 10 
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Agenda 

10-12-2016 Dropping Jeugdvogelwacht  

12-12-2016 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 

15-12-2016 Kerstworkshop (opgave voor 12 dec.) Café Wever 

16-12-2016 Kerstconcert Plaatselijke kerk 

26-12-2016 Ooldejaorskuier 13.30 uur, vertrek café Wever 

30-12-2016 Oliebollenactie V.V.O. Huis aan huis 

03-02-2017 Inleveren kopij Thema: Vriezen of Dooien 
04-02-2017 Opdracht ophalen OlpaeKwist 18.30, café Wever 

18-02-2017 Prijsuitreiking OlpaeKwist 20.30 uur,  
cafe 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.  

 
 

 
 
 

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

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

ovv. Werkgroep dorpskrant 

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