Voorwoord
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ligt de jaarlijkse autocross al weer achter ons.
Deze autocross is niet alleen een traditie maar ook het startschot voor de
dorpsfeesten van Oldeholtpade. Traditiegetrouw zal uw dorpskrant aandacht
besteden aan het feestgedruis en een uitgebreide agenda treft u dan ook aan
in deze editie.
Ook de scholieren kunnen weer opgelucht ademhalen nu de examens achter
de rug zijn. Niets staat ons nog in de weg om een spetterende zomer te
vieren! Het is nog wel even wachten op zomers weer. Een van de dingen waar
we geen greep op hebben. Of zoals iemand deze week tegen me zei: “Het
was geen geweldige meivakantie, maar we hoefden geen ruiten te krabben”.
Kijk, dat is nog eens een positieve instelling!
De natuur wint het altijd. Kijk maar om je heen. De prachtige groene tinten
in de bomen. De geur van gemaaid gras. Het fluitenkruid in de bermen. De
tuinen en tuintjes die tot leven komen. Dan zijn de dorpsfeesten slechts een
toegift. Geniet er van!
De redactie van Holenpathe wenst u een fijne zomer.

Thema: “Gulle herfst”
Graag kopij inleveren vóór 16 september 2017
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Burgerlijke stand
Geboren:
09-04-2017

Colin

Zoon en broertje van Niels, Wendy en
Levy Lantinga, Hoofdweg 167
19-04-2017
Milana
Dochter van Victoria en Bart Rijpma
Hofsteestraat 4
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe inwoners:
Sander Postma en Celine Elzenaar

Scheenebospad 5

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

Buurtpraot
De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Buurtvereniging De Kampen heeft de jaarlijkse ledenvergadering gehouden
bij café De Rustende Jager. Voorzitter Eric v/d Linden mocht 14
buurtbewoners verwelkomen en 7 mensen hadden zich afgemeld. Dit was
een goede opkomst. Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Gelukkig hebben zich twee nieuwe mensen aangemeld. Het
bestuur is daar erg blij mee. Het hele bestuur zal het komende jaar worden
vervangen. De zittende mensen zitten al lange tijd in het bestuur. Er moet
weer eens even een nieuwe wind waaien. Eric v/d Linden is de eerste die
afscheid heeft genomen.
Hij heeft heel veel voor de buurt gedaan en was de drijvende kracht achter
de fantastische winterbarbecues en vele andere activiteiten. Altijd kon men
een beroep doen op Eric en gezamenlijk werd alles weer even snel geregeld.
Bedankt Eric!
* De Weidekamp is alweer druk bezig om hun straat ‘zomerklaar’ te maken.
De hangbloempotten zijn weer gevuld met mooie bloemen. Piet en Christina
en Bouke en Anneke hebben dat voor de hele straat geregeld. De komende
tijd zien we Piet weer regelmatig met de gieter lopen, want hij voorziet de
bloemen van water. Bewoners van De Weidekamp: ‘Jullie straat ziet er weer
super uit! ‘
* De commissie ‘Groen’ van buurtvereniging De Kampen wil de bewoners van
De Grote Kamp bedanken voor het verstrekken van financiële leningen aan
de commissie. Ook hebben mensen hun hulp aangeboden, zodat we de
kosten laag kunnen houden.
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De commissie kan daardoor de eerste fase gaan uitvoeren. Met zijn allen
krijgen we het voor elkaar. De Grote Kamp wordt weer mooi groen!!
* Rieteke van Huizen heeft de afgelopen periode meerdere keren in het
ziekenhuis gelegen. Vanuit de buurt wensen we haar en Andries heel veel
sterkte.
-----------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Na een korte mooie periode in maart hopen we toch na half mei te kunnen
genieten van wat meer zonneschijn en warmere temperaturen.
Menig buurt- of dorpsbewoner zal in de voor-, achter- of groentetuin doende
zijn om te zorgen voor een nette omgeving of om op later tijd te kunnen
oogsten. Het is immers gezond en fijn om buiten te zijn en om die reden
zullen bewoners elkaar gemakkelijker ontmoeten en aanspreken.
* Meimaand is de bloeimaand en staat in het teken van licht, leven, bloei en
bevruchting. Het is genieten van het frisse groen, bloeiende bomen en het
vrolijke geluid van de vele vogels als je op een mooie dag buiten bent.
* Willen we tegenwoordig naar buiten om te fietsen, tuinieren, sporten of wat
dan ook dan kijken we op buienradar om te zien wat ons de komende uren
te wachten staat. In vroegere tijden was veel wijsheid te vinden in alom
gebruikte weerspreuken.
We noemen er een paar:
In mei een warme regen, betekent vruchten zegen (opm. 12 mei viel er
warme, zachte regen)
Wie nu zijn koren zaait voelt zich later niet bekaaid.
Het kan vriezen in mei tot de ijsheiligen zijn voorbij ( 11 tot 15 mei)
Pancras, Servaas en Bonifaas zij geven vorst en ijs helaas.
Onweer in mei maakt de boeren blij ( opm. 12 mei)
Regent het met St Veith (1 juni) dan regent het 6 weken in de tijd.
* De oude spreuken hebben vaak betekenis voor de korte termijn en wat ons
verder te wachten staat moeten we maar zien. Zo hopen we dat het niet zal
regenen op 1 juni en dan kunnen we vol vertrouwen de zomer en het
dorpsfeest tegemoet gaan en zien we elkaar op het veld of IN DE TENT!
Of kiezen we toch liever voor Buienradar??
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

Bianca vd. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl
Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl

* Henk Bos, woonachtig aan Hoofdweg nr. 60, is onlangs geopereerd aan zijn
schouder. Het herstel zal nog wel enige tijd in beslag nemen maar verloopt
tot nu toe voorspoedig. Beterschap!
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Wetenswaardigheden
Hallo Dorpsbewoners,
Ik weet dat de 1e voorstelling nog niet is geweest, want die is volgende
maand 11 juni om 14.00 uur, maar ik wil u toch alvast wat vertellen over de
2e voorstelling die plaats vindt op 9 juli 2017. Nu zult u misschien denken nu
al? Ja, wil ik u nu alvast op de hoogte brengen van wat er dan voor leuks
staat te gebeuren. Op 9 juli om 14.00 uur wordt er n.l. een muzikaal sprookje
gehouden, die met medewerking van de basisscholen “De Striepe” en “t
Hooltpad” tezamen zal worden opgevoerd in “Et Darreltien” onder leiding van
Stichting “Spring” uit Groningen. Deze stichting zorgt ook voor de entourage
en kleding en zal samen met een 9 persoons orkest komen om dit geheel te
ondersteunen en het openluchttheater zal zorgen voor de techniek en het
podium voor deze middag.
Omdat ik stichting “Spring” had benaderd voor een ander optreden met
dove mensen, maar dit niet rond kon krijgen, heeft de stichting
aangeboden ons te willen helpen door dit muzikale sprookje voor ons te
organiseren samen met de 2 basisscholen. Dit is nu financieel mogelijk
daar de stichting een bijzondere legaat had ontvangen. En omdat ik dit zo’n
leuk initiatief vindt hebben wij, “Et Darreltien” en de scholen dit samen graag
geaccepteerd. De beide scholen krijgen twee workshops van “Spring”, zodat
ze de liedjes en dansjes vast kunnen instuderen.
Wel moet ik nog door sponsoring voor de reiskosten e.d. mensen/bedrijven
benaderen die ons voor één keer willen helpen. Maar dit moet gewoon
gaan lukken, daar ga ik hoopvol vanuit!
De grote finale is dus bij ons in “Et Darreltien” op zondagmiddag
9 juli om 14.00 uur.
Ik wil u bij deze dan ook alvast uitnodigen om in grote getale aanwezig te
zijn, om deze bijzondere middag voor de scholen met al de kinderen tot
een groot feest te laten worden.
Wij als openluchttheater “Et Darreltien” zullen ons uiterste best doen om
ons gedeelte van het spektakel goed aan te sturen en het mooie weer voor
deze dag aan te roepen. Maar zoals u van ons gewend bent; het gaat altijd
door , is het niet buiten vanwege het weer dan gaan we naar binnen naar
theater “De Bult”.
Maar eerst hoop ik u graag te zien bij het optreden op 11 juni door helaas
níet het trio van Rients Draaisma dat door
onvoorziene omstandigheden
moest afzeggen maar met de singer/songwriter
Dingo Davidoff en het
speciale optreden van pianist Mischa Kaandorp.
Graag tot bovenstaande optredens.
-Suze Sanders-
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Wetenswaardigheden
De Slimme Snufjes manifestatie in de Rabobank had veel te bieden op het
gebied van langer en veilig thuis kunnen blijven wonen. Diverse Plaatselijke
Belangen hebben de werkgroep ToekomstWonen.nu opgericht en tezamen
met veel lokale ondernemers en/of instellingen werden er (technische)
snufjes gepresenteerd om het langer thuis wonen mogelijk te maken.
Hebt u de slimme snufjes markt in Wolvega op 13 mei gemist? Dan kunt
u altijd contact opnemen met Installatiebedrijf v.d. Vegt of Bouwbedrijf
Kemper om te zien wat bij u van toepassing is om het langer en veilig thuis
mogelijk te maken.
------------------------------------------------------------------------------------

Met Pensioen……en dan?
De speurtocht naar ‘Pensionados’ brengt ons ditmaal bij Joke Stellingwerf.
Aan de Stellingenweg, kort voor de afslag naar de Vinkegavaartweg, woont
Joke met haar man Henk en hun boxer. Het huis ligt maar een eindje van de
weg en toch midden in de vrije natuur. De knusse woonkamer biedt uitzicht
op de landerijen die zich uitstrekken tot aan de Linde. Terwijl Joke koffie
maakt, houdt haar trouwe boxer ons in de gaten. Met name uit
nieuwsgierigheid (gelukkig).
Joke is geboren op 17-12-1950 te Blankenham. Een klein plattelandsdorpje
waar ze opgroeide met drie zussen. Ze ging hier naar de lagere school en
voor vertier moest je zelf zorgen, omdat er weinig verenigingen waren. Joke
hield veel van sporten. Het werden al snel sporten die je zonder vereniging
kon doen, zoals rolschaatsen en in de zomer zwemmen en in de winter
schaatsen. Het gezin is in 1963 verhuisd naar Oldeholtpade. Ze kwamen te
wonen op de boerderij tegenover ‘De Striepe’, waar nu de familie Van der
Leij woont. Joke heeft vervolgens, in 1967, haar ULO-opleiding in Wolvega.
Hierna kreeg ze een baan bij notariskantoor Veldstra in Wolvega, waar ze zes
jaar bleef werken. Eenmaal in Oldeholtpade wonende werd ook Joke, mede
door haar vriendin Froukje Delfsma, aangestoken door het ‘korfbalvirus’. Joke
korfbalde veel en op hoog niveau. Ze trainde jeugd en zag in al die jaren
verschilde generaties komen en gaan. Die betrokkenheid bij de jeugd houdt
je jong! Hier kwam ook haar man Henk Koelma langs. Beiden brachten vele
uren door in en naast het veld. Henk heeft in het bestuur gezeten en was tot
enkele jaren geleden ‘chef de kantine’ en hij schrijft nu nog steeds iedere
week de wedstrijdexpres. Werk en sport lopen als een rode draad door Joke’s
leven. Maar het werk ging ook door. Na zes jaar bij Veldstra te hebben
gewerkt is Joke bij de Gemeente gaan werken in de typekamer. De Gemeente
bleek een goede werkgever en Joke heeft daar tot aan haar pensionering
gewerkt en carrière gemaakt. Ze werd al vroeg betrokken bij automatisering.
Dit had duidelijk haar belangstelling. Door het volgen van allerlei interne
cursussen kwam Joke steeds verder in deze materie en werd uiteindelijk
systeembeheerder. Een werkzaam leven dus!
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Nu Henk en Joke beiden niet meer werken is er meer tijd voor sport. Zelf
korfballen ze niet meer, maar als vrijwilliger zijn ze nog steeds van de partij.
Joke heeft ook altijd veel aan tennis gedaan en doet dat nog steeds (binnen
en buiten). Gelukkig nooit blessures gehad. Echter pas geleden wel een
ernstige hernia gehad. Maar gelukkig is dat weer opgeknapt.
Ook wandelt ze nog graag met de boxer. Na haar pensionering heeft ze zich
niet uitsluitend met sport bezig gehouden. Joke is een echt familiemens en
besteedt hier ook veel tijd aan. Ze helpt waar nodig en waar ze kan: een
echte mantelzorger. Joke was van plan om nog meer vrijwilligerswerk te
doen, maar daar kwam ze allemaal nog niet aan toe. Er is nu natuurlijk ook
meer tijd om alles wat rustiger aan te doen. Bijvoorbeeld wat vaker naar
Terschelling gaan, waar ze al jaren graag komen.
Bij ons afscheid van deze sympathieke en sportieve vrouw, wordt onze
aandacht getrokken door drie opvallende gedenkbordjes aan de wand.
Jazeker, we hadden het kunnen weten! De drie bordjes verwijzen naar haar
deelname aan de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997. Hulde Joke! We
hopen dat je samen met Henk nog lang mag genieten van je pensioen.
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
De Koele
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Holenpathe en op Facebook zijn
er leuke ideeën binnengekomen voor het ‘oppimpen’ van de tunnel. Daarom
deze oproep:
Wie wil samen met ons een werkgroep formeren om e.a. te realiseren?
Aanmelden kan bij: Wim Halsema
halsema@msn.com
Henk Lugtenberg
hblugtenberg@outlook.com
Sipke Lantinga
slantinga@online.nl
-----------------------------------------------------------------------------------Hondenpoep
Langs deze weg willen wij er nogmaals op wijzen dat het evenemententerrein
en het pad daar naar toe geen hondentoilet is!
Daarom willen wij u als hondenbezitter verzoeken om de hondenpoep op te
ruimen. Het is toch een kleine moeite om even een plastic zakje mee te
nemen? Het gewas op het evenemententerrein is vanwege de hondenpoep al
ongeschikt voor veevoer geworden, in het bijzonder voor koeien, die kunnen
er ziek van worden en in het ergste geval zelfs aan dood gaan!
Het pad naar de camping en het evenemententerrein wordt door onze
groenploeg gemaaid, en dit is vanwege de hondenstront niet echt een lekker
karweitje. Mogen wij op uw medewerking rekenen?
-namens Plaatselijk Belang, Femmie Raggers
-----------------------------------------------------------------------------------Informatiebijeenkomst Plaatselijk Belang d.d. 24 april 2017 over
langer zelfstandig wonen in eigen dorp
Op 24 april 2017 organiseerde Plaatselijk Belang in samenwerking met de
werkgroep Toekomstwonen.nu en de gemeente een bijeenkomst om onze
bewoners bewust te maken van het feit dat door de maatschappelijke
ontwikkelingen de ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen.
Toekomstwonen.nu is een werkgroep vanuit de vereniging kleine dorpen in
deze gemeente. Diverse Plaatselijk Belangen zijn hierin vertegenwoordigd.
Zij proberen de bewoners bewust te maken van de ontwikkelingen en de
gevolgen hiervan en proberen samen met de dorpen ondersteuning te bieden
aan de inwoners om hierin oplossingen te vinden zowel voor individuele
inwoners als alle inwoners. Daarnaast ook de vraag welke invloed hebben
deze ontwikkelingen op Oldeholtpade (woningen, leeftijdsopbouw inwoners,
infrastructuur, voorzieningen, etc.). Plaatselijk Belang Oldeholtpade heeft
binnen het bestuur prioriteit gegeven aan dit belangrijke thema en
participeert daarom actief in de werkgroep toekomstwonen.nu.
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In overleg met de gemeente hebben alle inwoners boven de 50 jaar een
uitnodiging van de gemeente ontvangen voor de informatiebijeenkomst . De
gemeente heeft aan ons aangegeven dat aan ruim 500 inwoners een brief is
verstuurd. Het totaal inwonertal van Oldeholtpade bedroeg op 1 januari 2017
1019 inwoners. Dit betekent dat ruim de helft van het inwoneraantal een
leeftijd heeft van 50 jaar of ouder.
Circa 50 inwoners hebben de informatiebijeenkomst bijgewoond. De
bijeenkomst stond in het teken van het bewust worden van wat de
toekomstige ouder te wachten staat als je langer zelfstandig in eigen dorp
gaat wonen. Vanuit Toekomstwonen.nu en de gemeente krijgen we hierbij
ondersteuning om gezamenlijk met de bewoners dit onderwerp om te
pakken.
Zolang er geen beperkingen zijn is het prettig ouder worden in Oldeholtpade.
Hoe wordt het opgelost als er door het ouder worden beperkingen komen. Er
is gezamenlijk besproken wat de inwoners als zoal tegen kunnen komen op
het moment dat er beperkingen komen. De vragen die dan komen zijn:
Is mijn huis en tuin wel geschikt?
Ben en voel ik me veilig in mijn huis?
Kan ik mijn woning wel schoon houden, kan ik mijn tuin nog wel
onderhouden?
Als ik niet meer kan fietsen of auto kan rijden wie doet er dan mijn
boodschappen of hoe kom ik bij voorzieningen als dokter en bank om
geld te pinnen?
Als ik de deur niet meer kan hoe komt het dan met de sociale
contacten?
Bovengenoemde vragen zijn besproken en daarbij zijn ook oplossingen
aangereikt. Voor het vraagstuk is mijn huis en tuin wel geschikt beschikt ons
dorp over vrijwilligers die met de bewoners een huistest kunnen doen. Tijdens
de bijeenkomst is ook diverse handige en slimme aanpassingen voor in huis
en buiten gedemonstreerd.
Ook zijn de inwoners uitgenodigd voor slimme snufjesmarkt op 13 mei bij de
Rabobank te Wolvega. Deze was gericht op veilig en comfortabel wonen en
had daar slimme producten om kleine problemen in en om de woning op te
lossen. Deze markt is ook georganiseerd door Toekomstwonen.nu. In het
najaar wordt er wederom een informatiebijeenkomst in ons dorp gehouden
die een vervolg is op de bijeenkomst op 24 april jongstleden.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over bovengenoemde, wilt u bij de
bijeenkomst in het najaar aanwezig zijn of wilt u in contact komen met een
vrijwilliger van de huistest, dan kunt u contact opnemen met Regina Ponne,
bestuurslid Plaatselijk Belang via 0561 616534 (alleen ’s avonds).
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S.C.O.
Niet de tent maar de boot in
De hoofdmacht van de korfballers begonnen het 2e deel van het veld goed,
zodat er mogelijkheden waren om nog mee te strijden om de hoofdprijzen.
Verlies tegen Nic Groningen tijdens een drukbezochte XXL thuiswedstrijd ter
ere van de in gebruik name van het nieuwe kunstgras zorgde er echter voor
dat mogelijke kampioensaspiraties de ijskast in konden. Het is nu zaak om
het seizoen niet als een nachtkaars te laten uitgaan. Ook SCO 2,3 en A1 zijn
nog allerminst veilig om een feestje in de tent te kunnen vieren.
Die tent zal er wel over enkele weken staan bij het voetbaltoernooi-voor-nietvoetballers dat ook dit jaar weer een grote happening beloofd te worden.
Vervolgens zetten ongetwijfeld veel SCO’ers in de zomermaanden weer hun
beste beentje voor als verkeersregelaar bij een aantal muziekfestivals, waar
het wemelt van de tenten. Deze extra inkomsten moeten samen met de
verkoop van kunstgraskavels er voor zorgen dat de reserves weer wat
worden aangevuld na de recente, forse investeringen in het nieuwe
kunstgras.
Veel tijd en energie is er de afgelopen weken ook gestoken in het verzorgen
van tal van clinics op heel veel scholen als voorbereiding op het komend
Schoolkorfbaltoernooi hetgeen de vereniging een groot compliment
opleverde vanuit Buurtsportwerk Weststellingwerf. In de komende weken
worden ook alweer de voorbereidingen opgestart richting het nieuwe seizoen,
waarin de samenwerking op het gebied van een aantal combiteams met de
buren uit Wolvega helaas niet wordt voortgezet. Richting toekomst mogelijk
een gemiste kans, want bij de huidige jeugd spelen bepaalde sentimenten
vanuit het verleden allerminst een rol.
Geïnteresseerd in de meest recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
-----------------------------------------------------------------------------------

Motorbende OLPEA
De heren van ‘Motorbende Olpea’ rijden op de donderdagavond, in de
zomermaanden, een aantal kilometers door de Stellingwerven en daarbuiten.
Ze verzamelen zich, bij mooi weer, rond de klok van zeven uur, bij familie
Van Veen in het begin van het dorp. Of eind van het dorp. Het is maar vanaf
welke kant je het bekijkt.
Elke week rijdt er iemand anders voorop om de route te bepalen. Halverwege
de route worden de beentjes even gestrekt, onder het genot van een kop
koffie en wat over en weer gepraat. Daar was het idee ontstaan om eens een
hele dag te gaan rijden en dan ook de dames mee achterop te nemen. Zo
gezegd zo gedaan.
Op zaterdag 29 april 2017, verzamelden zich 8 motoren en een aantal dames,
rond de klok van half tien, en ja weer bij de familie Van Veen.
Hiervan reed er een zelf motor. De andere dames gingen achterop.
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Nadat iedereen aanwezig was, werden de motoren gestart. We reden
Oldeholtpade uit richting Noordwolde. Via mooie, slingerde weggetjes
kwamen we rond 11 uur aan in Appelscha. Hier werd gestopt voor een kop
koffie. Vervolgens ging de route verder. Over vele bekende wegen, maar ook
minder bekende wegen. In de buurt van Stadskanaal, moesten even de
benen worden gestrekt. De motoren werden langs het kanaal aldaar gezet.
Ons volgende doel was vestingdorp Bourtange. Erg mooi om zo`n dorpje
binnen te komen rijden met een rij ronkende motoren. Hier werd de
inwendige mens verzorgd. Na daar op een terras te zijn neergestreken, werd
er toch besloten om binnen gaan eten. De temperatuur was daar net even te
fris voor. De route werd na het eten vervolgd, met een extra rondje door het
dorpje, om zo langzamerhand weer richting Oldeholtpade te gaan. Onderweg
hebben we nog een kleine stop gehad, voor wat drinken en wat lekkers. Rond
de klok van half zes waren we terug in ons mooie dorp Oldeholtpade. De
route was ongeveer 230 kilometer. Onze gids was deze dag Auke van Veen.
Auke erg bedankt voor deze mooie rit. En is zeker voor herhaling vatbaar.
Nadat een ieder zich thuis even had opgefrist en de motor achter slot en
grendel had gezet, werd de dag afgesloten in Café De Rustende Jager, waar
we lekker hebben gegeten.

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

Karkepraot
Een nieuwe naam ‘in de tent’; de naam is: “Ter Holten”. Regelmatig lezen we
in dit blad over het verenigingsleven in vroeger tijd. De oudste vereniging in
onze dorpen is de Nederlands hervormde kerk. De precieze datum van de
oprichting hier ter plaatse kan ik u niet geven maar in 1600 was dit al de
officiële kerk in de zeven verenigde Nederlanden. Er is door de eeuwen heen
wel het één en ander veranderd en aangepast; ik zal u daar niet mee
vermoeien. In 2005 kwam het tot een kerkhereniging van drie kerken die
zich voortaan Protestantse Kerk in Nederland gingen noemen. Die kerken
waren: de Evangelisch-lutherse kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland
en de Nederlands(e) Hervormde Kerk.
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Hier ter plaatse was er alleen een hervormde gemeente, die werkte samen
met een buurgemeente om samen een predikant te kunnen onderhouden.
Nijeholtpade vormde een combinatie met Oldeholtpade en Oldeholtwolde was
een combinatie met Ter Idzard. De predikant was dus de verbindende
schakel. In de praktijk werkte dat steeds meer als één geheel omdat er
beurtelings gekerkt werd in de 3 kerken waar we verantwoordelijk voor zijn.
Het kerkje in Ter Idzard is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tjerken, al
weer heel wat decennia; het kerkhof bleef echter in ons beheer.
Omdat de samenwerking goed verliep was er niets op tegen om dat wat
verder uit te bouwen en ook samen één gemeente te worden. Dat spaart een
heleboel administratieve rompslomp en is makkelijker te ‘bemensen’, want
ook in de kerk draait het om vrijwilligers. Die nieuwe gemeente moest ook
een nieuwe, vlotte, naam krijgen want een opsomming van vier dorpsnamen
is teveel. Vanaf 1-1-2016 het we nu: P.G. Ter Holten. Dat is: Protestanste
Gemeente dat dacht u al. Een gemeente is hetzelfde als een parochie dus het
werkgebied van de pastor. De nieuwe naam is ontleend aan de oude
dorpsnamen waar we een deel van lieten terugkomen. Ter is dus van Idzard
en de Holten komen bij de andere drie vandaan. Samen maakt dat: P.G.Ter
Holten dus als u die naam nog eens voorbij ziet komen, weet u waar het over
gaat. We hebben ook een website : www.pkn-tono.nl. Beginletters van de
dorpen levert Tono op, voorlopig is dat de webnaam. Ooit zal ook dat
veranderen in P.G.Ter Holten.
------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvang ‘t ’t Hummelhûs
Wist u dat….
* Er momenteel 2 peutergroepen zijn? Op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend spelen de oudste peuters op de Veulentjes groep, in ons
nieuwe gebouw. Op woensdag en vrijdagochtend zijn de peuters
gezamenlijk op 1 groep.
* De baby’s en dreumesen een eigen tuin hebben gekregen, aangrenzend
aan hun speelgroep? Deze tuin is helemaal afgestemd om hun
belevingswereld. Het gras moet nog even groeien en dan kunnen we er
binnenkort gebruik van maken.
* Er 2 mei een informatieavond over peuteropvang is geweest? Ouders die
deze avond gemist hebben zijn van harte welkom om op een ander moment
langs te komen. Ze kunnen hiervoor een afspraak maken via
info@thummelhus.nl
* We momenteel op de dagopvang werken aan het thema “Kunst”?
Er schuilen echte kunstenaars in de hummel-kinderen want we zien de
prachtigste kunstwerken voorbij komen.
* ’t Hummelhûs in de zomervakantie 12,5 jaar bestaat en we dit gaan
vieren met de kinderen op 24 juni? We gaan er dan een leuk feestje van
maken.
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* We bij de BSO aan het onderzoeken zijn of we ook op vrijdagmiddag open
kunnen gaan? Ouders die interesse hebben in vrijdagmiddag opvang
kunnen dit aan ons doorgeven.
* De voorschoolse opvang ook goed loopt? We bieden van maandag tot en
met vrijdag vanaf 07.00 uur opvang aan voor kinderen van ’t Holtpad en De
Striepe. We brengen ze dan naar school. Er is nog plek voor een aantal
kinderen.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
De ‘Lekker fit’ weken gaan op De Striepe van start. Beweging in de tent dus!
Dat betekent o.a. dat het programma weer bol staat van de sportieve
activiteiten; tennis, korfbal, avond4daagse, naar het Skûtsje museum en dat
terwijl het gewone programma ook gewoon door gaat. De Friese
kampioenschappen schoolschaken en de Koningsspelen zijn alweer achter de
rug en we kijken zeer tevreden terug. Op het FK school schaken werd een
hele knappe 3e plaats behaald en de Koningsspelen waren weer een sterk
staaltje saamhorigheid. Dit ook mede door de medewerking van de
korfbalvereniging en de tennisvereniging, waarvoor onze dank!
Op personeelsgebied gaat er wel iets veranderen het volgende schooljaar.
Met ingang van het nieuwe schooljaar begin ik aan een nieuwe uitdaging als
directeur van Obs Boekhorst in Oosterwolde. Dat betekent dat het
Striepeteam samen met de MR op zoek gaat naar een geschikte opvolger. Ik
ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken! Ik vind dat de school genoeg te
bieden heeft; een karakteristiek gebouw op een mooie locatie, enthousiaste
kinderen, hardwerkende betrokken leerkrachten, bereidwillige ouders,
gelegen in een actief dorp waar de school een belangrijke functie vervuld.
In de komende periode zal er naast aandacht voor Lekker Fit ook tijd zijn
voor het dorpsfeest ‘in de tent’, de schoolreizen, oefenen voor het
openluchttheater, de juffen/meesters dag en natuurlijk de musical van groep
7/8 en het afscheid van groep 8. Hierover houden we u de volgende keer
weer
op
de
hoogte.
Tot
de
volgende
Holenpathe.
-Anita de Vries-
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Groep 3 obs de Striepe

Frederique: In de
feesttent kun je gezellig
kletsen met de mensen
uit het dorp. Ik kijk
naar de voertuigen die
langs gaan. En luisteren
we naar de muziek.

Yara Meijerink: Ik heb
thuis een speeltent met
een cirkel en driehoek. Ik
speel vadertje en
moedertje met Lieke. Als
het dorpsfeest is ga ik in
de feesttent wat lekkers
kopen.

Yara Nijholt: We thuis
een feesttent. Toen
hebben papa jarig was
toen vierden we groot
feest met een verassing
voor papa. De tent was
versierd en er hingen
vlaggetjes.

Djaylinn: Djoey en ik
hebben een speeltent. Hij
is blauw en we kunnen er
leuk in spelen. In de
feesttent kun je spelletjes
doen en dansen. Ik hou
van dansen!

Dycke: in de
feesttent vier je het
dorpsfeest. Je kunt er
poffertjes eten. Er
zijn allemaal
spelletjes te doen en
dan doe ik mee.

Rosa: Wij hadden een
turnkamp en toen ging
ik in een tent slapen. In
een tent slapen is leuk!
We deden een
speurtocht en een
spooktocht.

Ties: Vorig jaar deed ik
mee met slingeraap. Dan
moest je hard rennen, een
touw pakken en over het
water springen. Ik haalde
het net niet en toen werd
in nat. Ik zat nog niet op
atletiek, nu wel en ik heb
nieuwe schoenen. Dit
jaar haal ik het vast!

Kyan: Ik ga naar de feesttent
om feest te vieren. Ook doe
ik weer mee aan slingeraap.
Ik viel in het water. Dit jaar
trek ik de zwembroek weer
aan en ga ik het halen. Dan
spring ik hoog in het touw in
slinger ik naar de overkant.

Maaike: Ik heb nog
geen dorpsfeest hier
gezien. Maar ik denk
dat ik mee ga doen met
spelletjes en slingeraap.
We gaan het huis
versieren met
vlaggetjes.

Gys: Ik speel altijd met
de lego in mijn tent als
het zomer is. Daar is het
dan lekker koel en schijnt
de zon niet. Ik maak race
auto’s, robots, dino’s en
donald duck.

Myrthe: Toen ik vier of
vijf gingen we
kamperen. We sliepen
in een tent op een bed.
Het was volgens mij in
Frankrijk.
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Tennisvereniging In et Hoolt
Met 9 teams hebben we dit jaar meegedaan aan de KNLTB voorjaarscompetitie, dit is altijd een heel gebeuren. Wie meedoet aan deze competitie
raakt gemakkelijk verslaafd. Gezelligheid staat weliswaar voorop, maar alle
teams zetten hun beste beentje voor. Trainingskampen en tactische
besprekingen zijn in deze periode aan de orde van de dag, dat alles wel met
een vette knipoog. Vrijwel elke dag zijn er wedstrijden op ons unieke
tennisparkje. Alle bezoekende teams raken niet uitgepraat over ons mooie
plekje. Geen druk verkeer maar fluitende vogels, daar wordt een mens toch
heel vrolijk van! We hebben 5 damesteams, 2 herenteams en 2 gemengde
teams. Er wordt gespeeld op diverse niveaus, dus voor iedereen is het leuk
om erbij te zijn. De resultaten zijn wisselend, altijd hebben we wel
kampioenen en degraderen komt bij ons maar zelden voor. Na de meimaand
wordt het even rustig in de Hoolttuun. Maar vóór de zomervakantie staat
eerst nog het Midzomernachttoernooi op de rol, een gezellige BBQ en tennis
tot in de kleine uurtjes.
Het mooie van tennis is dat je het nog tot op hoge leeftijd kunt spelen. Dan
maar een tandje minder toch? Hoor je niet elke dag op de tv hoe belangrijk
blijven bewegen is? Tennissen is hiervoor bij uitstek een geschikte sport.
Voor beginners is een aantal tennislessen altijd aan te bevelen en natuurlijk
kan dat ook bij TV In et Hoolt. Belangstelling voor tennis? Er is altijd wel een
lid die zijn enthousiasme over kan brengen. Van harte welkom!
Namens het bestuur van TV In et Hoolt,
-Bouke Kleefstra------------------------------------------------------------------------------------

Column
In de geschiedenis van de mensheid hebben tenten altijd een belangrijke rol
gespeeld. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden moest een tent onderdak
bieden. Denk aan sommige Noord -Amerikaanse Indianenstammen die in
Teepees woonden. De kegelvormige tenten die bij ons (om onduidelijke
reden) bekend staan als ‘Wigwams’. In het noordelijke woestijngebied van
Afrika kennen we de Bedoeïententen, welke sinds mensenheugenis
bescherming moesten bieden tegen de moordende zon. En zo zijn er
ongetwijfeld meer voorbeelden te noemen. Echter, wanneer we in Nederland
aan het begrip ‘tent’ denken, zijn er maar twee mogelijkheden: de tent op de
camping of de Feesttent. Feesten kan in het hele land en op allerlei manieren.
Maar voor een echt tentfeest moet je op het platteland zijn. Daar zijn de
tentfeesten enorm populair. Zeker, je kunt in de Randstad heus nog wel eens
een verdwaalde feesttent tegenkomen, maar die ruikt niet naar pas gemaaid
gras. Bovendien zijn er in de steden volop zalen, evenementenhallen,
sporthallen etc., dus waar hebben we het over. Wanneer werd de feesttent
gemeengoed ? Ik weet niet of er in de sombere crisisjaren 30 veel te vieren
viel. Maar in de euforie van het naoorlogse Nederland des te meer.
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Mensen hadden behoefte aan vertier na die sombere oorlogsjaren. Er werd
uitbundig ‘gefeest’ in de zomermaanden van 1945. Later waren ‘bigbands’
zoals “The Ramblers”, met hun muziek van o.a. Glenn Miller, enorm populair.
Ook lokale orkesten deden het goed met deze nieuwe muziekstroming. Uit
overlevering weet ik dat het, qua muziek en dans, een bijzondere en
dynamische tijd was. Maar hoe ging dat in de Stellingwerven/Oldeholtpade?
In de feesttent? Wie er echt meer over weet, nodig ik van harte uit om daar
een column over te schrijven. Ik woon sinds 1972 in Nederland en in dat
zelfde jaar was mijn eerste kennismaking met een ‘feesttent’. Om precies te
zijn in het dorpje Wapse in Drenthe. Vraag me niet hoe ik daar terecht kwam.
Mijn lange termijn geheugen mag dan gaten vertonen maar de belangrijkste
zaken weet ik nog wel. De tent kon het best omschreven worden als een
canvas optrek van onbestendige kleur. Er was verlichting, dat wel. Er was
geen houten vloer, maar het gras was pas gemaaid en het publiek, evenals
de ‘muziek’ moest het daarmee doen. Er was ook een bar en men tapte bier
in echte glazen. Voor de dames was er Frambozen of Bessen. De muziek was
een verhaal apart. Aan de ene kant van de tent stond een Nederlandstalig
ensemble, die uit volle borst “meisjes met rode haren“ de tent in slingerden,
terwijl 30 meter verder een lokaal bandje met krakende en fluitende
versterkers hun best deden om nummers aan de man te brengen van Sandy
Coast en The Buffoons. Niemand stoorde zich er aan en de Engelse wals en
Rock-’n-roll gingen prima samen, afhankelijk van waar je je bevond
natuurlijk. Mijn vrouw en ik zijn sinds enige jaren fanatiek aanwezig in de
feesttent tijdens de dorpsfeesten van Oldeholtpade. De sfeer ‘in de tent’ is
na al die jaren gelijk gebleven. Gemoedelijk en ontspannen, waarbij jong en
oud zich tot doel hebben gesteld om er gezamenlijk een leuk feest van te
maken. En dat lukt elk jaar weer! In tegenstelling tot mijn eerste tentfeest,
kunnen we nu genieten van een prachtige en royaal bemeten tent met goede
verlichting en een stevige houten vloer. Er is beveiliging en dankzij de vele
vrijwilligers is er voldoende toezicht in de tent en bezetting van de bar.
Daarbij weet de organisatie steeds de beste bands en orkesten te
contracteren. Het buitenterrein is goed verlicht en er zijn toiletten. Na afloop
van het feest kunnen we natuurlijk niet met een lege maag op pad. Om
hongerklop te voorkomen, biedt de snackkar uitkomst. Zonder recept gaan
de snacks gretig over de toonbank en kunnen we moe maar voldaan naar
huis. Dat een enkeling dan de volledige breedte van de weg nodig heeft, mag
de pret niet deren. Wij hebben er weer zin in! Tot ziens ‘in de tent’.
------------------------------------------------------------------------------------

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.
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Zaterdag 10 juni van 16.00 – 19.00 uur.
Bij het Anlopien te Oldeholtpade
Gezellige markt, met heel veel activiteiten voor kinderen- schminken, pony rijden,
knutselen met strijkkralen, verloting, oud Hollandse spellen, spijker slaan en nog
veel meer. Ook voor de inwendige mens is er genoeg!
Voor jong en oud Plezier
De opbrengsten van deze markt komt geheel ten goede voor het
Jeugdwerk Enjoy en Connect. Tevens ook voor het Jeugdhonk welke
nieuw gebouwd gaat worden in Oldeholtpade. PKN kerken
Nijeholtpade, Oldeholtpade, Oldeholtwolde.
---------------------------------------------------------------------------------

Lentepijltje
Zal ik een lentepijltje vuren.
Waar ik uren op heb gericht
eindelijk ben ik gezwicht
voor het gezicht op honderd takken
die ontplooien
na het ontdooien
van het vijvertje
in de voortuin?
Mijn fortuin is juist de lente
van het nieuwe voorjaarsleven
waarin de vogels
weer bewegen
lang genoeg gezwegen
nu zingen ze weer
de zanglijster
de heggemus
mijn eigen zus
en heel sonoor
probeer ik nu
mijn eigen tenor.
Dan is het echt lente
in Twente
in het Friese land
in het Drentse zand
maar vooral in m’n hart
-Wim Hoogers16

Vogelein
Toen ik onlangs op een middag mijn groentetuin klaarmaakte voor de planten
en de zaden, kreeg ik gezelschap van een merel. Ik sprak hem aan en het
was alsof hij mij verstond, want hij kwekte en hipte maar rond.
Het wachtte op een lekker hapje dat zo nu en dan met de grond naar boven
kwam.
Even later zat hij in een kastanjeboom die meester Waterlander hier ooit
heeft achter gelaten. Toen die hier achter een groentetuin had (+/- 40 jaar
geleden). Vanuit die hoge top zong en kwetterde het beestje zijn mooiste
liedjes van dankbaarheid over de tuin.
Ik genoot en moest tegelijk denken aan de tijd dat wij thuis bij de afwas
allerlei liedjes zongen, vaak 2 stemmig, ook over een vogelein. Dat lied klonk
zo:
IN DE LINDE VOOR ONS HUISJE
ZONG ZO'N AARDIG VOGELEIN
'T WIST VAN ZORGEN NOCH VAN KOMMER
'T ZONG VAN LENT' EN ZONNESCHIJN
EN DE WAND 'LAAR DIE ER LANGS KWAM
BLEEF DAN VAAK EEN POOSJE STAAN
EN HIJ HOORDE MET EEN GLIMLACH
'T LIED DER KLEINE ZANGER AAN
MAAR DE WILDE ROVERS KWAMEN
HEBBEN HET NESTJE WREED VERSTOORD
EN NU WORDT ER IN DE LINDE
'T VOGELLIED NIET MEER GEHOORD (jammer)
-Nico-
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Kleurplaat
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Agenda
10-06-2017
10-06-2017
12-06-2017
14-06-2017
09-07-2017
10-07-2017
18/19-08-2017
11-09-2017
16-09-2017

t’Anlopien, Markt
Jeugdvogelwachtdag
Oud papieractie De Striepe
Voorverkoop kaarten
Band Eigenweijs
Dressuurwedstrijd
Friese paard
Oud papieractie De Striepe
Fokdag Friese Paard
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij

16.00-19.00 uur
Stellingenweg 6
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
19.00-20.00 uur, In de feesttent
Terrein voor Maatman
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Terrein voor Maatman
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Thema: Gulle herfst

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.
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Anneke de Vries
Leny Salverda
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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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