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Voorwoord 

 
Het is bij de redactie gebruikelijk om een voorwoord te schrijven waarbij ook 
(zijdelings) verwezen wordt naar het thema van de betreffende editie. Bij 
deze editie gaan we daar dus ook niet van afwijken. Met het thema 
“Lentegroen” is niets mis maar het is wel een open doel voor clichés zoals:  

“De natuur ontwaakt en nieuw leven dient zich aan” of  “De natuur maakt 
zich op voor weer een nieuw jaar”. Wij gaan daar geen nieuwe clichés aan 
toevoegen en dat hoeft ook helemaal niet. Iedereen mag bij “Lentegroen” 
een eigen voorstelling maken. Wij wonen in een prachtige omgeving waar je 
niet ontkomt aan de   natuur en de wisseling van de  seizoenen. Om daar 
getuige van te zijn hoef je bij wijze van spreken alleen maar even om de 
hoek…… 

Feit is dat de lente er wel degelijk aankomt. Het is een startschot voor een 
geweldige tijd die nog voor ons ligt. Even los van de prachtige natuur waar 
we gewoon elk jaar weer op kunnen rekenen, gaan we met z’n allen weer 
bijzondere en leuke dingen beleven. Om maar een paar te noemen: de 
Fietsvierdaagse, de Stuyvesant kuiertocht, de Dorpsfeesten, Bottema Dagen 
enz.  
Daarnaast nog allerlei activiteiten bedacht door en voor jong en oud, 

verenigingen, actiegroepen, muziek en zang, sport en wat al niet meer. Wij 
hebben er zin in en gaan u gedurende het jaar in uw dorpskrant Holenpathe 
op de hoogte houden. Maar voorlopig mogen we nog even volop genieten van 
het “Lentegroen”! 

                                  

Thema: “In de tent” 

 
 

Graag kopij inleveren vóór 13 mei 2017 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Burgerlijke stand 
 

Nieuwe inwoners: 
Grietje Hoekstra en Wouter Bergsma Hoofdweg 114 

 

Verhuisd: 
Mevr. Annie de Vries Van Franckenastraat 17 naar Lycklamastins 

 

Geboren:   
19-02-2017         Jason Zoon van Shane en Daisy 

Franckenastraat 23 
 

Overleden: 
 

23-01-2017   Willem Sundermeijer Stellingenweg 62 
 

 

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

onvolkomenheden.  
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Buurtpraot 
 
 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 

 

* Een aantal buurtbewoners hebben gezamenlijk in maart een 14-daagse reis 
gemaakt naar Zuid Afrika. Ze hebben een prachtige reis gehad en heel veel 
verschillende plaatsen bezocht. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, 

Robbeneiland, wijngebieden, de kust en tot slot een prachtige safari in Sabi 
Sand privé park. De voltallige big 5 is gezien. Dit smaakt naar meer….  
 

 
 

* Er was hilariteit op De Weidekamp. Er ging een brandalarm af en de 

brandweer rukte uit. Gelukkig was het vals alarm. Dit werd veroorzaakt door 
storing in de installatie. Maar het was toch even schrikken. Een 
buurtbewoonster, die toevallig thuis was, bracht de oplossing. Zo zie je maar 

weer: beter een goede buur dan een verre vriend!  

 

* De commissie ‘Groen’ van buurtvereniging De Kampen heeft in 
samenspraak met de gemeente besloten dat de stobben van de gekapte 
bomen binnenkort verwijderd zullen worden. Dit is de eerste fase die 
uitgevoerd zal worden.  

 

* Als laatste nog een vervelend voorval. Hennie Waldus is onfortuinlijk 
gevallen en heeft haar heup gebroken. We wensen haar een heel spoedig 
herstel toe.  
Beterschap!! 
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Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Wees opgelet: Ook aan de 30 km wegen wordt aan snelheidscontrole 

gedaan! 
 

* Spraken we in de vorige Holenpathe onze hoop uit voor een groene golf op 
de Hamersweg dan bedoelen we natuurlijk snelheidsbeperking over de hele 
lengte van de Hamersweg. Ten tijde dat deze wens nog op de drukpers lag, 
zijn er camerabeelden gemaakt van (te) snel rijdende automobilisten ter 
hoogte van Ter Idzard. 
Aan het eind van de Hamersweg geldt een max. snelheid van 30km/uur en 
als je net iets boven de 40 rijdt of sneller dan heb je ongetwijfeld al een dikke 

prent is huis! 
 

* Inmiddels is bekend dat er zeker 3 a 4 controles zijn geweest aan het eind 

vd Hamersweg maar ook aan de Hoofdweg in ons dorp. Een gewaarschuwd 

mens telt voor twee! 
* Ook onze buurt had een team geformeerd om op 4 febr. mee te doen aan 
de “Olpae Kwist” Helaas konden 5 personen niet meedoen vanwege allerlei 
redenen maar ons uitgedunde team wist wel de eerste plaats te behalen! Wat 
een gezellige avond met boeiende vragen en opdrachten die door een 
gemengd team van oud en jong prima waren te doen. Wat een gedoe als je 
tijdens de vele vragen ook nog een stukje moet breien of een schilderij moet 

nabootsen met 5 personen, een kinderstoel, wijnkan, eierdoppen, hond, poes 
ed. Klassewerk van de organisatie! 
 

* Gezien de populariteit van Facebook lijkt het wel steeds ongebruikelijker te 

worden om buurtnieuws in Holenpathe te publiceren. Niet iedereen is je 
vriend en er zijn ook mensen zonder Facebook dus dat is de reden dat ik 
iedere keer toch iets probeer te schrijven over “onze buurt”.   
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Even voorstellen…….. 
 
Voor de rubriek “even voorstellen” zijn wij als nieuwe bewoners van 
Oldeholtpade gevraagd om iets over ons zelf te vertellen. Wij zijn Grietje 
Hoekstra en Wouter Bergsma, sinds begin maart wonen wij aan de Hoofdweg 
114. Hiervoor hebben we bijna 5 jaar in Heerenveen gewoond.  Wouter is 

opgegroeid in Wolvega/Nijeholtpade. Grietje is opgegroeid in 
Molkwerum. Beide wilden we graag wat groter gaan wonen, toen vonden we 
een prachtig huis in Oldeholtpade. Wouter is werkzaam als maintenance 
engineer bij de NS. Grietje is werkzaam als pedagogisch medewerker bij de 
kinderopvang Doomijn in Wolvega. Ook zit Grietje sinds kort in het bestuur 
van V.V.V. Oldeholtpade. We hopen met veel plezier in Oldeholtpade te 
wonen.  

Vriendelijke groet,  
-Wouter en Grietje- 
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Met Pensioen……en dan? 

 

Wij zijn op bezoek bij Johan en Ineke Postma, Wilfred Berrystraat nr.18. 
Onder het genot van een kopje koffie kijken we om ons heen in een nette en 
zeer smaakvol ingerichte woonkamer. Ook valt onze blik op de strak en keurig 

aangelegde achtertuin. Hierin zien wij de hand van iemand met oog voor 
detail en precisie. Tijdens ons gesprek blijkt die eerste indruk ook te kloppen.  
Johan is geboren op 29 maart 1950, te Nijeholtpade. Opgegroeid op de 
boerderij van zijn ouders.  
In Nijeholtpade volgde Johan de lagere school. Daarna volgde de ULO in 
Wolvega. Johan is een geboren techneut, want de ULO werd al snel verruild 

voor de MTS in Leeuwarden, waar hij een elektrotechnische opleiding volgde. 
Elektrotechniek bleek de rode draad in Johans leven. Ook tijdens zijn 

diensttijd speelde techniek een belangrijke rol. Na de diensttijd ging hij aan 
het werk bij Faget in Steenwijk.  Dit is een fabriek waar o.a. meetapparatuur 
en omvormers worden gefabriceerd. Daarna volgde een baan bij de PEB, een 
baan die bepalend was voor zijn verdere werkzame leven tot aan zijn 
pensioen. Zijn specialisme lag bij het onderhouden en ijken van 

registratiemeters. Kort gezegd, apparatuur om stroomverbruik te meten. Ook 
het PEB ontkwam niet aan fusies met andere nutsbedrijven. Hij heeft 
meerdere werkplekken gekend, waaronder in Duiven en later ook in 
Leeuwarden. Hier werkte hij mee aan de ontwikkeling van de vergroening 
van openbare verlichting. Hieraan hebben we de nieuwe letterlijk en 
figuurlijke groene verlichting te danken, die we ook in de Lindewijk en aan 

de Hamersweg aantreffen.  
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Om gelijke pas te kunnen houden met de ontwikkelingen binnen het bedrijf, 
werd er veel tijd gestopt in opleidingen en trainingen. Daarnaast heeft Johan 
ook nog HTS gedaan, in eigen tijd, over een periode van tien jaar. Aan het 

eind van zijn carrière is hij eerst wat minder gaan werken. Toen diende de 
mogelijkheid zich aan om op 62-jarige leeftijd te stoppen met werken. 
Met pensioen…en nu? Aan hobby’s en vrijetijdsbesteding geen gebrek. 
Korfbal speelde eigenlijk altijd al een belangrijke rol. Eerst bij VIOS in 

Nijeholtpade gespeeld, daarna SCO. En het voordeel van zo’n gemengde 
sport, je ontmoet er regelmatig spelers van het andere geslacht. Ook Johan 
vond hier zijn grote liefde; Ineke. De liefde voor korfbal is ook overgeslagen 
op hun beide kinderen Jelmer en Anke. Nu Jelmer sinds kort weer in 
Oldeholtpade woont spelen straks misschien de kleinkinderen ook weer bij 
SCO. Johan en Ineke waren jaren actief als spelers op hoog niveau. Johan 
was niet alleen actief als speler, maar ook als trainer en scheidsrechter. Hij 

traint geen teams meer, maar is momenteel actief in het onderhoudsteam 
van SCO, waar hij ook wel minimaal twee dagdelen per week zoet mee is. Dit 
is niet alleen fijn voor de club, maar ook een gezellige bezigheid samen. 
Wandelen en fietsen zijn ook favoriet. “Zet me maar af op een plek niet te 
dicht bij huis en ik loop wel weer terug!” , daar draait hij de hand niet voor 
om. Aan sportiviteit geen gebrek. De 11-Stedentocht heeft hij meerdere 
keren meegedaan; op de fiets, schaatsend en zelfs wandelend. Johan en 

Ineke gaan ieder jaar wel op vakantie. Ze pakten vaak samen met de 
kinderen het vliegtuig. Nu geven ze al enige jaren de voorkeur aan Vlieland. 
Een vakantiehuisje op dit eiland is nu hun favoriete vakantiebesteding. 
Fietsen, wandelen en lezen: Wie doet je wat? 

De werkzaamheden in huis en tuin zorgen er voor dat hij zich zelden verveelt. 
Wanneer thuis alles aan kant is, helpen Johan en Ineke de kinderen. Samen 

op de kleinkinderen passen en ondertussen gaat het tuinieren en klusjes doen 
gewoon door. ”Heel gezellig in gezelschap van de kleinkinderen”. En tot 
genoegen van de ouders. 
Maar sinds kort heeft Johan er nog een baantje bij. Elke week gaat hij samen 
met Ineke op pad en gaan ze  een straat inventariseren of hier de afgelopen 
jaren ook nieuwe mensen zijn komen wonen. Ze willen het eeuwboek van 
Oldeholtpade een vervolg geven. Dit boek is uitgegeven in 2000 en daarna is 

er al weer heel wat verandert. Het resultaat zullen later vast meer van horen. 
Het PEB-bloed kruipt waar het niet gaan kan. Energiegebruik, en alles wat 

daar mee samenhangt, heeft nog steeds zijn belangstelling. Zo houdt hij het 
energieverbruik in huize Postma nauwkeurig in de gaten. Ook heeft hij 
voorzieningen laten aanbrengen om het energieverbruik efficiënter te laten 
verlopen. Als er nog momenten zijn om even stil te zitten, leest hij graag 
Krimi’s (wel de betere schrijvers zoals Grisham en Wilbur Smith). 

Tijdens zijn werkzame jaren heeft hij altijd kunnen rekenen op een goede 
gezondheid. Hij was zelden ziek. Daarom wensen wij Johan en Ineke voor de 
toekomst ook nog vele goede jaren in gezondheid, om samen te genieten van 
een welverdiend pensioen. 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 

Geachte dorpsbewoner, 
Door veranderingen in de zorg lijkt het onvermijdelijk dat verzorgingshuizen 
nu en in de komende jaren zullen verdwijnen. Ouderen moeten nu al langer 

thuis blijven wonen. Misschien kunt u zich op het moment nog goed redden 
in uw dagelijks leven, maar denkt u weleens: Hoe zal het zijn, als het straks 
met mij wat minder gaat? Kan ik dan blijven wonen waar ik woon? 
Misschien komt u ook nu al weleens iets tegen in uw huis waarvan u denkt: 
dit zou anders moeten, wil ik hier veilig en comfortabel blijven wonen! 
Plaatselijk Belang Oldeholtpade wil samen met Toekomstwonen.nu en de 

gemeente Weststellingwerf mensen ondersteunen die het liefst thuis blijven 

wonen. Daarom organiseren wij een bijeenkomst in ons dorp.  In deze 
bijeenkomst  gaan  wij met  ondersteuning van deskundigen met u in gesprek 
over de vraag:  Wat is er voor u nodig om ook 
in de toekomst comfortabel en veilig te wonen. 
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over 
(vaak) kleine, praktische oplossingen in uw 

woning die uw dagelijks leven veiliger en 
comfortabeler kunnen maken;  daarbij gaan we 
met elkaar in gesprek over wat u werkelijk nodig 
heeft en kunt bereiken. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op: 
Maandag 24 april 2017 van 14.00 uur tot 
16.30 uur in café De Rustende Jager’. Vanaf 

13.30 uur staat de koffie en thee klaar.  
Wij hopen op uw komst. 
Plaatselijk Belang Oldeholtpade in 
samenwerking met Toekomstwonen.nu 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Meedenkers gevraagd! 

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang, kwam ook dit jaar weer de 

tunnel of wel “De Koele” ter sprake. Wij zijn ons er van bewust dat het voor 
het aanzien van het dorp geen visitekaartje is zoals hij er nu bij staat! 
Vanuit de gemeente hebben wij de toezegging gekregen dat ze best mee 
willen investeren om De Koele op te knappen, mits wij met een goed plan 
komen. Daarom willen wij bij deze meedenkers oproepen om samen  

met ons een plan te maken voor het opknappen van De Koele.  
Wie o wie heeft er een goed idee? Aanmelden kan bij onze voorzitter  Wim 
Halsema halsema@msn.com Sipke Lantinga slantinga@online.nl of Henk 
Lugtenberg  hblugtenberg@outlook.com  
-Femmie Raggers- 

 

mailto:halsema@msn.com
mailto:slantinga@online.nl
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The Flying Stars 

 
Et seizoen zit d’r bi’jna op veur the Flying Stars. Alhoewel… we bin ok al weer 
drok doende mit de veurbereidings veur “Fesien”. Zo hiet oons ni’je 
pergramme, omdat we 70 jaor bestaon. D’r wodden weer lieties uutzocht en 
we hebben weet hoe vule schetsies. Muuilik om dan weer de leuksten d’r uut 

te haelen. En in wat veur kleur gaon we dit jaor? Moeten d’r nog ni’je doeken 
kommen? Zomar wat dingen waor we an daenken moeten. En…blieft 
iederiene? Nee. Peter Vogelsang, die et geluud doet, hoolt op. Mar gelokkig 
hewwe een ni’je geluudsman vunnen. Japie Punter. 
En, jim hebben et misschien ok wel op de webside van the Flying Stars lezen, 
mar volgend jaor hewwe 2 optredens in Noordwoolde. Zaoterdagaovend 10 

en zundagmiddag 11 feberwaori. Een matinee veurstelling dus. 

Mar, we gaon now nog ien keer vot, naor Lycklamastins en dan gaot de koffer 
weer even in de stalling. 
Meensken, een plezierige zoemer en tot kiek es. 
-Femmie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IJsclub Naar Buiten 
 

Naar Thialf 
De maandag in de voorjaarvakantie van 2017 , zijn de kinderen van de 

basisschool, waarvan de ouders lid zijn van ijsclub “Naar Buiten” met elkaar 
naar Thialf te Heerenveen geweest. 
Dit hadden de kinderen nog tegoed van het bestuur i.v.m. het 125e jarige 
bestaan van de ijsclub. 1890-2015. 
 

Rond 13:00 uur stonden er 29 kinderen met hun schaatsen klaar bij Café 
“Wever”. Voor het vervoer en begeleiding waren er 12 volwassen bereid om 
mee te gaan. 
Allemaal verzamelen voor in de hal van Thialf. Zodat er geteld kon worden 
naar het aantal wel en niet schaatsers. Nadat de kassa was gepasseerd ging 
een ieder richting de ijsbaan. Je kon kiezen uit de bekende 400 meter baan, 

de 333 meterbaan of de “krabbelbaan”. 

De schaatsen werden snel ondergebonden en een ieder ging op zijn of haar 
manier de ijsvloer op. 
De “krabbelbaan” is een 30 x 30 ijsbaan voor de aller kleinsten. Hier stonden 
ook oefenrekjes klaar. Voor nog wat ondersteuning. 
Er waren zelfs kinderen die op de “grote” 400 meter baan hun schaatstalent 

hebben laten zien. 
Maar ook de kleinere kinderen van de “krabbelbaan” die later op de middag,  
enkele rondjes op de 333 meterbaan hebben geschaatst. Allemaal heel goed 
gedaan hoor! 
De grote gele vlag van ijsclub was het verzamelpunt. Waar later op de middag 
voor de kinderen wat te drinken en te snoepen klaar stond. 
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Op het middenterrein was zelfs een fotografe uit het dorp. Er zijn vele mooie 
plaatjes gemaakt. 
 

Iedereen heeft genoten van deze schaatsmiddag. Zelfs een aantal 
volwassenen, die eerst twijfelden om de schaatsen onder te binden. 
 

Rond de klok van 15:30 uur werd er verzocht om de ijsbaan te verlaten. 
De schaatsen werden weer voor de schoenen verruild. En een ieder ging moe 
maar voldaan terug naar de auto. 
 

Namens het bestuur van de ijsclub “Naar Buiten” allen bedankt voor deze 
geslaagde middag. 

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

 

V.V.V. 
 

Thema Dorpsfeest  
Dit jaar hebben we geen thema voor de versiering van het dorp tijdens het 
dorpsfeest, dus laat je fantasie de vrije loop of haal het oude spul weer van 

zolder en leef je weer helemaal uit! Laten we er in ieder geval voor zorgen 
dat Oldeholtpade er weer feestelijk uitziet in de 3e week van juni! 
 
Autocross 
Is het bij iedereen bekend? Want let op de autocross is dit jaar niet in juni 
maar al op zondag 7 mei! Tot dan! 
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S.C.O.  
 
Nieuw en fris Lentegroen duidelijk zichtbaar bij de korfballers    
 
Door de vernieuwing van het kunstgrasveld in de overgang van de zaal naar 
het veld blinkt het frisse groen van het een ton kostende nieuwe ‘tapijtje’ de 

korfballers bij de herstart van het veld weer tegemoet. De eerste trainingen 
en oefenwedstrijden hebben al plaats gevonden. Alleen de verdere 
aankleding van het stadionnetje De Hoolttuun moet in de komende weken 
nog zijn beslag krijgen. Daarna hoopt de club met deze investering weer ruim 
vijftien jaar vooruit te kunnen.   
 

In een wat vlak zaalseizoen met geen degradaties en slechts enkele 
kampioenschappen bij de jeugd, SCO E2 en F1, kon de hoofdmacht nog niet 

die rol spelen die men in gedachten had door een te grote wisselvalligheid in 
presteren, waardoor men in het laatste deel meer omlaag moest kijken dan 
naar de play-offs bovenin. De technische staf, die voor nog een jaar bij 

tekende, hoopt dat de selectie volgend jaar zich eindelijk eens echt gaat 
mengen in de strijd om de play-offs plaatsen, al zou het ooit bereiken van de 
Korfballeague wel eens een droom kunnen blijven. Temeer, omdat de huidige 
KL clubs, in het noorden LDODK en DOS’46, constant op jacht zijn naar echte, 
soms nog heel jeugdige talenten. 
 

In de komende tijd richt men zich alweer op het recreatieve Voetbaltoernooi 
in juni en het geven van clinics op scholen in het kader van het naderend 

Schoolkorfbaltoernooi op 17 mei in Noordwolde. Activiteiten, die maken dat 
de Rabobank Heerenveen/ZO-Friesland onze vereniging zoals op hun eerste  

Ledensponsoravond, waar SCO bestuurslid sponsoring Jan Willem Delfsma 
een aansprekende presentatie verzorgde, heel vaak als voorbeeld noemt van 
een maatschappelijk betrokken club. Dit criterium gaat deze bank in de 
toekomst steeds vaker hanteren als het gaat om het afsluiten van 
sponsorcontracten met culturele instellingen, sportclubs en –bonden. De 
groeiende belangstelling voor de eigen businessclub en de regelmatige, goed 
bezochte netwerkbijeenkomsten zijn daar een duidelijk gevolg van.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvsco.nl/
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Kinderopvang ‘t ’t Hummelhûs 
 

Lentenieuws van ’t Hummelhûs 
 

Samen met de kinderen zijn we, op het moment van schrijven, aan het 
genieten van de lentezon. Onze tuin wordt weer lentegroen en nodigt ons 
uit om weer langer buiten te spelen. Ook de dieren hebben de lente in hun 
bol en dartelen door de weide. 
Samen met het lenteweer komen ook nieuwe plannen om de tuin nog 
mooier te maken. 
De ‘werkmannen’ zijn bezig met het maken van een mooie baby-

dreumestuin. Een gedeelte speciaal ingericht voor de jongere kinderen van 
de opvang. De pedagogisch medewerkers hebben een mooi plan bedacht, 
met leuke elementen waar de jongste kinderen veilig buiten kunnen spelen 

maar wel uitgedaagd worden op hun eigen niveau. 
Daarnaast wordt de tuin mooi gemaakt doordat de peuters door de hele 
tuin allemaal bolletjes planten. Het duurt alleen nog even voordat we 

daarvan het resultaat zien. 
 

Dinsdagavond 2 mei organiseren we een informatieavond over 
peuteropvang. Ouders die meer willen weten over peuteropvang (voorheen 
peuterspeelzaal) zijn van harte welkom om langs te komen. De avond 

begint om 20 uur en zal ongeveer een uur duren. Ouders die interesse 
hebben in peuteropvang maar deze avond niet kunnen komen, kunnen een 
andere afspraak maken. Dat geldt ook voor ouders die interesse hebben in 

dagopvang of voor-of naschoolse opvang. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.thummelhus.nl 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Karkepraot 
 

Lentekriebels- lentegeuren- lentegroen 
                                          

Het begon ermee dat ik dacht: “het lijkt wel of ik het voorjaar al kan ruiken” 

;  dat was in februari,     af en toe , heel even. Toen zag ik dat het onkruid in 
het gazon al weer groeide. De sneeuwklokjes waren ook al in bloei. Het leek 
ook of er meer vogels te horen waren dan anders. De krokussen zijn er nu 

ook en de eerste narcis groeit ook al, kortom : Het is lente! 
Maar dan begint vaak ook de stress. Er moet van alles gebeuren; de border 
opnieuw inrichten, de aardbeien naar bed brengen, een tegelpaadje 
aanpassen, de moestuin omspitten en mesten, een likje verf op het 

kippenhok zou niet misstaan... Waar moet ik in vredesnaam beginnen? 
“Het moet niet;  het mag!” probeer ik me voor te houden. Er is genoeg te 
doen maar het hoeft niet allemaal tegelijk. Het is heerlijk om af-en-toe iets 
aan te pakken en daar dan ook nog van te genieten. 
Genieten is belangrijker dan presteren, probeer ik mezelf voor te houden. 
”Kriebel” is goed zolang het geen “jeuk” gaat worden. Geniet van het 
voorjaar! 

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


13 

 

Er was eens een houthakker. Op de eerste dag bij zijn nieuwe baas gaat hij 
enthousiast aan het werk. Hij kapt 18 bomen. “Mijn complimenten”, zegt de 
ploegbaas. De volgende dag staat hij wat vroeger op, vastbesloten om het 

nog beter te doen. Hij kapt 15 bomen. “Ik zal wel moe zijn, denkt hij. “Morgen 
gaat het vast beter”. De volgende dag kapt hij er 9, daarna 5 en de laatste 
dag is hij de hele middag bezig om zijn tweede boom te kappen. Ongerust 
over zijn toekomst bij het bedrijf gaat hij naar de baas. Die vraagt hem: 

“Wanneer heb je je bijl voor het laatst geslepen?” Hij antwoordt:       “Slijpen? 
Ik heb geen tijd gehad om te slijpen; ik had het te druk met kappen”. (Jorge 
Bucay) 
-Ds. den Hollander- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De Striepe 
 

Op De Striepe wordt het steeds meer lente. De versiercommissie heeft de 
school in lentesferen gebracht, de groene schoolpleincommissie is bij elkaar 
geweest om weer plannen te maken voor het schoolplein en de kinderen 

spelen af en toe buiten zonder jas; lente dus! 
De flessenactie voor Alpe d’Huzes georganiseerd door Anouk Beckers was een 
groot succes! De opbrengst van de lege flessen was € 273.- . Een mooi 
resultaat! 
Iedereen die heeft meegeholpen aan deze opbrengst; hartelijk dank! 
Woensdag 22 maart vond “De grote rekendag” plaats. De hele ochtend stond 

het thema “Meten, bewegen en construeren” in alle groepen centraal, met 

als afsluiting een kijkmoment voor de ouders van De Striepe. “De grote 
rekendag” is een voorbeeld van actief leren, niet rekenen uit een boekje, 
maar in de praktijk. Dat maakt rekenen nog leuker! 
Vrijdag 24 maart deden de kinderen van groep 7/8 voor de 1e keer mee aan 
de landelijke Pannenkoekdag. Onder het motto “bak mee voor ouderen” 
werden er in de Bult van Ter Idzard voor de oudere bewoners van de 

omliggende dorpen pannenkoeken gebakken en deze werden natuurlijk ook 
opgegeten. We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen en omdat 
wij als school saamhorigheid belangrijk vinden, is deze activiteit voor 
herhaling vatbaar! 

Ook in april zitten we zeker niet stil. Ons schaakteam neemt op zaterdag 8 
april deel aan de Friese kampioenschappen schoolschaken in Leeuwarden, de 
jongens en meiden van groep 7/8 doen op woensdagmiddag 12 april mee 

aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi en bereiden we ons voor op de 
Koningsspelen van vrijdag 21 april. In de tussentijd maken de kinderen van 
groep 8  de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs op dinsdag 18 en 
woensdag 19 april. U leest het al; ook in het voorjaar is De Striepe altijd in 
beweging! 
Tot de volgende Holenpathe. 
-Anita de Vries- 
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Wist u dat groep 4/5 van obs De Striepe 
 
* In september, tijdens een les natuur over bollen en knollen, allemaal 

bloembollen in de grond heeft gestopt en dat deze bollen nu uitkomen? 
 

* Eind januari (samen met groep 3) naar een theatervoorstelling in 
Wolvega is geweest van: “De snelste zebra” Deze voorstelling werd door 1 
man uitgevoerd en was ontzettend leuk. De kinderen mochten tijdens de 
voorstelling vaak meehelpen met de veranderingen in het decor en hebben 
veel gelachen. 
 

* Bijna elke vrijdagmiddag met hulp van ouders allerlei workshops volgt?  
Zo wordt er gekookt, geschilderd, een spaarvarken gemaakt van papier-
maché en ook worden er kaarsen versierd en zeepkettingen gemaakt. 
 

* Tijdens een les Nieuwsbegrip de verkiezingen heeft nagespeeld? 
De klas werd in groepjes verdeeld en per groepje werden er plannen 
gemaakt voor de school. Daarna gingen ze een poster ontwerpen en werd 
er campagne gevoerd. Aan het eind van de campagne hebben alle 
leerlingen in het stemhokje hun stem uitgebracht. 
 

* Een les begrijpend lezen heeft gehad over geluk? De kinderen van groep 
4/5 worden gelukkig van: kippenpoten en lasagne, aardig zijn voor elkaar, 
niet alleen zijn, muziek, vakantie, zon en de natuur. 
 

* Drumles heeft gehad van meester Joran? Ze leerden allerlei ritmes te 
spelen met houten stokjes op omgekeerde emmers. Ook speelden ze 
eenvoudige melodieën op de Boomwhackers; dat zijn een soort holle plastic 

buizen die verschillen van toon als je 
ermee op je hand slaat. De lessen 
zijn afgesloten met een voorstelling 
in het gymlokaal samen met de rest 
van de school. 
 

* Spreekbeurten houdt? En dat er 
laatst een echt schaap in de klas 
was? Hij heeft er zelfs een plasje 
gedaan. 
 

* Op woensdag 22 maart meegedaan 
heeft aan “de grote rekendag” samen 
met de rest van de school? Na een 
gezamenlijke opening zijn er allerlei 
rekenspelletjes gespeeld in het kader 
van meten, bewegen en construeren. 
Ook zijn er vakantiehuisjes 

ontworpen in de middenbouw en de 
bovenbouw heeft een compleet 
vakantiepark op schaal getekend. 
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Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt 
De speeltuinvereniging organiseerde elk jaar op Koningsdag een gezellige 

ochtend met activiteiten voor de kinderen. Maar omdat de kinderen met 
school ook al Koningsspelen hebben is dit een beetje ‘dubbel” geworden. 
Daarom hebben wij dit jaar als Speeltuinvereniging besloten geen activiteit 
te organiseren op Koningsdag! In plaats hiervan willen we twee keer per 

jaar een Kinderdisco houden!! Wanneer dit zal zijn zullen we aangeven op 
onze Facebookpagina en op de dorpssite. 
Eind maart of begin april zullen we weer bij u aan de deur komen voor de 
contributie/vrijwillige bijdrage.  
De ledenvergadering is op 14 april om 20.00 uur in De Rustende Jager.  
U bent van harte welkom!! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

VocaLinde 

 
In de afgelopen maand maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering 

gehouden en zijn we weer bijgepraat door het bestuur over een achter ons 
liggend jaar en welke plannen we hebben voor de toekomst. Ook hebben we 
afscheid genomen van een bestuurslid, na vele jaren van trouwe dienst had 
Immie Visser-Smink aangegeven niet een vervolg te willen geven aan haar 
functie van algemeen bestuurslid. Met hartelijke woorden van onze voorzitter 
Anneke Cuperus werd afscheid genomen met een attentie als dank. Helaas 

was er geen nieuwe kandidaat en blijft de functie vacant met een dringende 

oproep van onze voorzitter aan de leden om bereid te zijn tot het bestuur toe 
te treden. Ook was er nog een reden tot feest want 2 leden van het koor zijn 
40 jaar lid en ook hier wist onze voorzitter op passende wijze aandacht aan 
te besteden. Joop vd Meer en Femmie Raggers kregen een mooie herinnering 
aan deze gebeurtenis. De zakelijke punten werden verder in een vlot tempo 
doorgenomen. Het is fijn te constateren dat zowel het ledental als de 

financiën op een prima peil blijven zodat het koor de toekomst gezond kan 
ingaan. In deze toekomst zal getracht worden de uitstraling van het koor nog 
meer tot zijn uiting te laten komen. Recentelijk werd er door het koor 
deelgenomen aan een workshop expressie en beleving van muziek. Dat is als 

zeer leerzaam ervaren en zal zeker een vervolg krijgen in de koorrepetities.  
Op zaterdag 8 april zullen we dat al toegepast hebben op het jaarlijkse 
concours in Joure. We hebben daar o.a.  A-capella gezongen door het 

nummer “So it Goes” van Billy Joël ten gehore te brengen. Daarmee willen 
we als koor een stap vooruit zetten door ook zoiets aan te durven. Het lijkt 
gemakkelijk maar het vergt heel veel oefening om het, met zo’n groot koor 
als het onze, onder de knie te krijgen. We zullen u in de volgende dorpskrant 
het resultaat van de beoordeling overbrengen. 
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Jeugdvogelwacht 

 
Jeugd Vogelwacht Oldeholtpade e.o. 
maakt een voedersilo. 
Zoals gebruikelijk waren de jeugdleden 
van de Vogelwacht Oldeholtpade weer 

van harte welkom in de loods en kantine 
van Bouwbedrijf Kemper uit 
Oldeholtpade. 
Met behulp van ouders hebben zo’n 30 
jeugdleden een voederplank met fles in 
elkaar getimmerd en geschroefd. Na 

afloop konden zij naar huis met een 

prachtige vogelvoederplank gevuld met 
zaad en een eigen gemaakte pindastring. 
Ook werd er een PowerPoint presentatie 
over tuinvogels gehouden, dit was vooral 
voor de jongste deelnemers erg 
interessant. De ochtend werd als leuk en 

leerzaam ervaren. De tuinvogels in de 
omgeving van Oldeholtpade hebben een 
groot aantal plekken waar zij aan zaden 
kunnen komen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Binnenkort gaan we met de oudere jeugd naar een zwaluwenwand in 
Heerenveen en met de jongste leden gaan we de nestkastjes controleren in 
Oldeholtpade en omgeving. 

10 Juni is een datum om in de agenda te schrijven, dan organiseert de 
Vogelwacht Oldeholtpade e.o. de jaarlijkse Jeugdvogelwacht van alle 
Vogelwachten van Friesland. Het belooft een hele happening te worden, maar 

hierover later meer! 
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Column 
 

Moet u ook vaak de kalender raadplegen wanneer u niet zeker weet wanneer 
het Valentijnsdag is, of Pasen, Pinksteren en andere steeds terugkerende 
speciale dagen? Ook is het niet voor iedereen duidelijk wanneer bijvoorbeeld 
de lente begint. Maar ook de start van zomer en winter is vaak niet algemeen 
bekend. Gelukkig is er dan die vertrouwde kalender waar we steeds op 
kunnen rekenen. Maar beste mensen, die kalender hebben we straks 
helemaal niet meer nodig.  

Al enige tijd wordt de aankondiging van de seizoenen verzorgd door de 
grootgrutters, supermarktgiganten, budgetsuppliers en andere retailers (ja, 
zo heet dat). Elke zondag tref ik een stapel reclamemateriaal aan in mijn 
brievenbus. Een ware schat aan informatie. Maar vooral een gigantische 

hoeveelheid reclame voor de meest exotische gerechten. Dankzij de 
kwarteleitjes en de lamsrack (de laatste uit Nieuw Zeeland, by the way), weet 
ik feilloos dat Pasen op komst is.  

De reclame van Welkoop is onmisbaar wanneer het aankomt op de juiste tijd 
voor kalk, graszaad en kunstmest. Het is nu dus zonder meer lente. 
Motorrijders weten wanneer ze hun ros van stal moeten halen dankzij de 
helm en motorlaarzen aanbieding van de Lidl. Die mooie kettingzaag 
aanbieding laat er geen twijfel over bestaan dat we moeten opschieten met 
snoeiwerkzaamheden voor de zomer zich aandient. En dat gaat gebeuren. 

Dat weet ik zeker, want de Karwei folder vermeldt een lounge-set aanbieding 
met bijbehorende parasol, en die is geldig tot 21 juni. Ja zeker, dan begint 

de zomer. En bedankt! Maar mocht u dit hebben gemist, geen nood. De 
barbecue vleesbergen en aanverwante etenswaren in de Aldi XXL weken, 
zorgen er wel voor dat u weer bij de les blijft. Zo is paddenstoelensoep en 
paté een trefzekere aanwijzing dat we ons in de herfst bevinden. Ook zal 
niemand zich meer vergissen in de Kerstdagen.  

Vrijwel alle supermarkten bieden een glossy aan met de meest fantastische 
en overdadige gerechten. Rollade en appelmoes kunnen echt niet meer, maar 
daar wordt u nog nader over geïnformeerd. Op de diverse websites kunt u, 
aan de hand van uw gezinssamenstelling, inkomen en leeftijd bepalen of het 
coq-au-vin gaat worden of misschien toch kervelsoep met gegrilde 
schorseneren.  

Dacht u nu werkelijk dat e.e.a. ophoudt met datingsites voor hoger 

opgeleiden? Maar goed, alles verandert en we moeten mee. Door de enorme 
overdaad aan exotische etenswaren en luxe artikelen gaat er wel een wereld 
voor ons open. Had u tien jaar geleden al eens gehoord van Mascarpone of 
Traditionelle Spätzlepfanne? Dat bedoel ik. 
Vanmorgen stapte ik naar buiten om te luisteren naar de natuur. Ik kan u 
verzekeren, de lente komt er aan! Die stapel reclame neem ik morgen wel 

even door. 
-P.R.- 
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Kinderpagina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Het Prikbord 
Te koop: 

 
Originele HP Toners tbv HP laserjet printers 

type CP2025 of CM2320. 

1 x zwart en 1x cyan, samen voor € 100.--. 

Nieuwprijs= € 105/st. 
Inlichtingen telnr.688374. 

 

 

 

Te koop:Nieuwe prima herenwandelschoenen maat 46 

Merk:Human Nature (ANWB) 

Prijs: 35 euro 

H. Bos Hoofdweg 60 tel. 688405 
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Agenda 

14-04-2017 Ledenvergadering  
‘t Speulhoolt 

20.00 uur, De Rustende Jager 

16-04-2017 Paasbult Achter kerk 
24-04-2017 Bijeenkomst 

Toekomstwonen.nu 
14.00-16.30,  
Café De Rustende Jager 

02-05-2017 Informatieavond 
peuteropvang 

20.00 uur, ’t Hummelhûs 

07-05-2017 Autocross VVV Terrein achter kerk 
13-05-2017 Inleveren kopij Thema: In de Tent 
15-05-2017 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 

21-05-2017 Oecumenische kerkdienst Kerk, Oldeholtpade 
10-06-2017 Jeugdvogelwachtdag Stellingenweg 6 

 

 

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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