Voorwoord
Deze editie van Holenpathe staat vooral in het teken van de (naderende)
lente. Het thema “Broeden” kun je ruim opvatten. Natuurlijk duidt dit
enerzijds op de plannen van onze gevleugelde vrienden maar ook wij kunnen
“broeden” op de mooie tijd die vóór ons ligt. Je kunt zien wat de lente met
de natuur doet. Eén en al verjonging en vernieuwing. Maar het laat de mens
ook niet ongemoeid. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen! We hebben er weer
zin in.
Dat vraagt om een symbolische daad. Met het aansteken van het paasvuur
laten we de winter definitief achter ons. Men heeft niet stilgezeten deze
winter. Het plaatsen van bermversterking aan de Hoofdweg is inmiddels
uitgevoerd. De naastliggende bermen verdienen nog enige aandacht om er
een mooi geheel van te maken. Rondom ons dorp zien we ook boswallen die
stevig onder handen zijn genomen. Nu lijkt het nog wat kaal maar dat is van
korte duur. Met deze ingreep kunnen de boswallen weer jaren vooruit. Nu
nog een blijvende oplossing voor de Dominees Hoeke?
De (tweede) “Dorpskwis” was wederom een succes. Tikkeltje moeilijker en
nog méér deelname. Een compliment voor de organisatoren! We hebben de
uitslag uitbundig gevierd met hulde aan de winnaars. De overige ploegen
hebben hun wonden gelikt en “broeden” al weer op volgend jaar.
De redactie van Holenpathe wenst u lentekriebels en een mooi voorjaar.

Volgende kopij inleveren vóór 04 mei 2018
Thema : We gaan er uit!
------------------------------------------------------------------------------------
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Burgerlijke stand
Geboren:
02-03-2018 Lieke

Dochter en zusje van Atte Sjoerd, Marlies,
Danny en Eliza Bakker, Hoofdweg 231
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
10-02-2018
Sietse van der Heide
Stellingenweg 9
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe inwoners:
Henk Jansen
Lisa Leene

Tanja Baars, Dennis Ario en Alyssa
P.C. Dijkstra en haar kinderen Sanne en
Tessa Stuurman
Annemiek Hoekstra en haar dochter
Brenda Peereboom

Wilfred Berrystraat 13
Hoofdweg 146
|Hofsteestraat 17
Wilfred Berrystraat 23.
Van Lycklamastraat 11.

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

In Memoriam: Sietse v/d Heide
Toen wij hier in de buurt kwamen wonen
achter de hoge beukebomen
molk jij ”jouw” koeien in emmer en bus
en vroeg je mij soms voor een kleine klus
Voor het verweiden van vee naar de Linde
moest je toch wel wat helpers vinden,
dan klopte je bij ons achter op het raam
“Natuurlijk, Sietse, we komen er aan”
Lag er bij ons achter hooi op het land
kwam jij met trekker en hark naar onze kant
zo hielpen we elkaar, zo nu en dan
-Nico-
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Rosa Robben is een jong talent als het om turnen gaat. Ze heeft zich
geplaatst voor het Fries Kampioenschap op 19 mei a.s. voor de volgende
onderdelen: sprong, brug, balk en vloer. Rosa, we blijven je prestaties volgen
hoor en heel veel succes gewenst!
* GarageSale of ouderwetse opruiming wat is het verschil? In menig huis of
garage zal een grondige opruiming plaats vinden en indien mogelijk op 14
april een nieuwe eigenaar vinden. De aanwonenden van de Hamersweg doen
maar wat graag mee en vindt u daar het geliefde voorwerp?
* Op zondagmorgen 11 maart waren 30 enthousiaste jeugdleden van de
vogelwacht met een aantal ouders druk aan het werk in de werkplaats van
Kemper. Er werd een half uur getimmerd aan een aantal uilenkasten en er
was een half uur een interessant verhaal over het houden van postduiven.
De jeugdleden waren zeer enthousiast en zullen vanaf nu de wereld van uilen
en met name de snelheid van postduiven enthousiast volgen.
* Een hen en haan afkomstig van A. en J. P. te O. hebben ondanks de heel
heftige koudeperiode voor nieuw leven gezorgd. Eén kuikentje wist uit het ei
te breken en hoopt, thans onder moeders vleugels, dat het snel wat warmer
wordt.
Niet alleen dit ene kuiken maar menigeen ziet uit naar een nieuwe lente!
------------------------------------------------------------------------------------

Stellingenweg en
Vinkegavaartweg

Anneke Brand en Ria Lantinga - atebrand@hetnet.nl

Er is een mooie nieuwe laag asfalt op de ventweg gekomen. Deze weg is nu
veel hoger komen te liggen, waardoor de bermen en opritten nu niet meer
passen. Dat heeft al een verzwikte enkel opgeleverd. Maar dat zal later
allemaal in orde gemaakt worden. De "buurt Stellingenweg" organiseert elk
jaar met succes een buurtBBQ en dit jaar staat deze gepland op 11 augustus.
-vriendelijke groet, Wilfred Ouwerkerk------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Opening Kerkelijk Centrum en de Rustende Jager
De aanbouw van het dorpscafé De Rustende Jager in combinatie met een
Kerkelijk Centrum van de Protestantse Gemeente Ter Holten nadert de
voltooiing. Medio April zal de eerste activiteit in de nieuwe zaal plaatshebben
en ook de kerk gaat dan gebruik maken van de vergaderlocatie en jeugdhonk
op de verdieping. Met trots mag gesteld worden dat het een fraai geheel is
geworden waarmee Oldeholtpade een mooie locatie ter beschikking heeft
gekregen. Hier kunne Marcel en Marja Kasmarek als huurders van het geheel
hun eigen restaurant gaan uitbouwen.
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Een feestelijke opening staat gepland in het weekend van 18 tot 20 mei.
Naast het officiële gedeelte op vrijdag is er ook op zaterdagmiddag 19 mei
een open huis gepland zodat alle inwoners van ons dorp het resultaat kunnen
bekijken. Het kerkbestuur en de familie Kasmarek nodigen u daarvoor uit op
deze zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. U ben van harte welkom!
-----------------------------------------------------------------------------------Hoe werd er gestemd in Oldeholtpade voor de
gemeenteraadsverkiezing en referendum
Gemeenteraadsverkiezing:
Aantal opgeroepen personen 860
Aantal uitgebrachte stemmen 523
Opkomstpercentage
60,8%
Uitslag:
1. Sociaal Duurzaam W’werf
2. VVD
3. CDA
4. Weststellingwerfs Belang
5. Groen Links
6. Democraten 66 (D66)
7. Blijf Stellingwarfs
Aantal geldige stemmen
Blanco
Ongeldig
T O T A AL

90
131
103
38
53
50
50
515
5
3
523

Referendum:
Aantal opgeroepen personen 856
Aantal uitgebrachte stemmen 502
Opkomstpercentage
58,6%

Hoe deden de plaatselijke
kandidaten het?
1. Sociaal Duurzaam W’werf
Dirk Dubling
32
Yvonne de Jager
5
2. VVD
Aukje Kroondijk
Ed de Vries

55
14

3. CDA
Hans Visser

37

6. Democraten 66 (D66)
Dineke Fischer
17
7. Blijf Stellingwarfs
Sander Postma
Marcel Kasmarek
Marja Nijholt

1
11
1

Uitslag:
Voor
Tegen
Blanco
TOTAAL

282
203
17
502

Voor de totale uitslag zie www.weststellingwerf.nl
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Olpae kwist wederom groot succes
Op 17 februari jongstleden was het dorp wederom in rep en roer. Het was
weer de tijd voor de Dorpskwis. Dit was het tweede jaar dat dit evenement
werd georganiseerd en na het daverende succes van de editie van 2017
stonden er nu in 2018 vierentwintig teams van alle leeftijden klaar voor de
strijd. De start van deze editie was in de Stephanuskerk te Oldeholtpade waar
de captains van de teams de uitleg
kregen en ter plekke het eerste
raadsel moesten oplossen. Na dit te
hebben volbracht moesten de
captains het grote opdrachtenboek
naar het team brengen die
verspreid in schuren, woonkamers,
keukens
of
tuinhuisjes
in
Oldeholtpade lagen. In menig
woonkamer was er stress te
vinden, als u door het dorp heenliep
zal u wel gedacht hebben wat moet
al dat volk op de been. Er waren
antwoorden die online te vinden
waren, in boeken moesten worden
gezocht of dat wat denkwerk nodig
had. Verder waren er enkele ‘doe’
vragen zoals een brood te bakken
in een driehoek, als een getrouwd
stel op de foto te staan en het
uitblazen van een wit en een bruin
ei. De geheime opdracht bestond
dit jaar uit een inburgeringstest over Olpae. Iets wat voor een oorspronkelijke
bewoner wat makkelijker was dan voor een ander. Toen de de tijd om was
en de vragen moesten worden ingeleverd bij ‘de Rustende Jager’ was er
eindelijk tijd om wat te drinken. Veel deelnemers waren hier niet aan toe
gekomen tijdens de quiz door de ook dit jaar weer zeer lastige en listige
vragen. In het café werd gespeculeerd over de antwoorden en was er tijd om
na te praten over dit evenement. Er gingen twee lange weken overheen, vol
spanning en nog steeds geen antwoorden voor de deelnemers. Nadat de
organisatie het gigantische naslagwerk had beoordeeld en elk ingeleverde
element had nagekeken was er tijd voor de uitslag in Café Wever. De
organisatie bouwde de spanning op en kwam uiteindelijk bij de top 3 aan.
Titelverdediger de Hamersweg werd derde, Aan ’t Begin tweede en team
Kwistetniet won de prestigieuze Olpae Kwist trofee. Na de uitslag was er tijd
voor een drankje en kon men dan eindelijk de antwoorden inzien. Het was
nog lang gezellig in het café met de muzikale begeleiding van Dj Heavy P.
Aan het eind van de avond was één zin vaak te horen in het café: Volgend
jaar winnen we! Dit belooft weer een hele klus voor de organisatie te worden
om volgend jaar weer zo’n evenement te organiseren en hopelijk is het dorp
volgend jaar rond dezelfde tijd weer ‘in Rep en Roer’
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Even voorstellen…..
Beste lezers,
Ook je even voorstellen kun je beter laat dan nooit:
Ik ben Lisa Leene en woon sinds half mei 2017 in Oldeholtpade.
Toen werd ik de gelukkige eigenaar van het mooie huis aan de Hoofdweg
146. De eerste maanden heb ik bij Jaap Resink doorgebracht en zo kon firma
Kemper en co het huis ingrijpend verbouwen. Ook Jaap en ik hebben geklust
van jewelste; we zijn ingelijfd bij de groep KK-ers (krasse knarren).....en de
NV-ers (de nieuwe vijftigers!-dan ben je dus 70plus hè)
Ergens in oktober ben ik hier gaan wonen en genieten Jaap en ik van “de
kortste lat” die je je bij een latrelatie maar voor kunt stellen.
Ik ben een echte "westerling, want vanaf 1967 tot 1977 woonde ik in
Amsterdam en tot 2017 in Bussum. Mijn vroege jeugd heb ik doorgebracht
in de tropen (Indonesië) en mijn middelbare schooltijd in Ermelo.
Ik heb vier schatten van dochters en inmiddels vijf kleinzonen en één
kleindochter.
Toen ik in Bussum ging wonen hadden we al plannen om "echt buiten" te
gaan wonen. Toch is het daar nooit van gekomen. Nadat de meiden
uitgevlogen waren en ik alleen kwam te staan begon het te kriebelen en de
innige vriendschap met Jaap gaf de doorslag. Nu wonen we schuin tegenover
elkaar in een mooi en allervriendelijkst dorpje.
Ik heb het hier helemaal naar mijn zin, het is een heel avontuur:
het plannen maken, nieuwe vriendschappen aangaan, lid van een koor zijn.
Samen met Jaap op fysio-fit beulen. Naar muziekuitvoeringen gaan in
Oldeberkoop, van onze tuin genieten, roeien op en fietsen langs de Linde.
Daarnaast genieten van mijn dochters, die komen logeren in dit heerlijke
grote huis waar je niet hoeft te vragen......."mag ik er even langs?".....
En ook al heb ik al veel uitgebroed in mijn leven, iedere keer weer ligt er een
vers ei in mijn nest... of dat van mijzelf is of van de koekoek, mij maakt het
niet uit: het heeft zoiets moois het uitbroeden van een ei, ik doe het graag!
Wat voor werk ik heb gedaan? ik heb een aantal jaren in de
Kinderbescherming gewerkt en later, na een deeltijd opleiding in de muziek,
heb ik met heel veel plezier pianoles gegeven. Ik heb nu al een samenwerking
met Marrie en begeleid af en toe een leerling van haar tijdens de zangles. Zo
bijzonder zoiets.
"En ze leefden nog lang en gelukkig"....dat lees je wel eens,
en dan denk ik "och jee, dat heb ik al gekregen eigenlijk..., dat het nog lang
mag duren..."
Lieve groet aan ieder....en ik ben te herkennen aan "wit" haar meestal
opgebonden in een staart!
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Column
Ik hou van kippen. Toch zijn het geen ideale huisdieren en ze zijn ook niet
uitzonderlijk slim. Maar wanneer je de tijd neemt om ze goed te observeren,
zijn het boeiende dieren. In mijn vorige column heb ik (onbedoeld) verwezen
naar de evolutieleer van Darwin. En dan komen we weer terecht bij de vraag
(of de keuze): “klopt deze theorie, waarbij aangenomen wordt dat leven is
ontstaan uit een soort oersoep onder de juiste omstandigheden en gedurende
langere tijd”? Of moeten we geloven dat e.e.a. in zeven dagen is geklaard
door een “hogere macht”? Dat laat ik graag in het midden. Maar mijn kippen
zetten mij wel aan het denken. Want kippen broeden. Met een combinatie
van de juiste warmte en vochtigheidsgraad komt er een kuiken uit het ei.
Zonder deze elementen gebeurt er niets.
In de oudheid zijn er veel beschavingen geweest die een grote (goddelijke)
macht toeschreven aan de zon. Op zich is dat niet verwonderlijk. Onder
invloed van de zon zagen zij hun gewassen uitbundig groeien. De
Egyptenaren, bij voorbeeld, wisten dat alleen een combinatie van
zonnewarmte en water garant stonden voor goed gevulde graanschuren. Ook
in de dierenwereld is zonnewarmte onmisbaar voor het nageslacht.
Zoogdieren vallen buiten dit verhaal. Want de kiem van leven ontstaat en
wordt voltooid in het moederdier. Bij vogels, reptielen, schildpadden,
insecten, kikkers en de zeldzame Australische Platypus (en nog veel meer
dan ik hier noem) ontstaat de kiem in het ei en buiten het lichaam doet
warmte de rest. Dat kan door broeden van het moederdier (of paar) maar
zeker ook door de kracht van de zon. Sommige zeeschildpadden leggen hun
eieren in/op het strand, die vervolgens uitgebroed worden door de
zonnewarmte. Dit geldt ook voor veel slangen. Zelfs onze eigen kikkers laten
het uitbroeden(van de kikkervisjes) over aan de zon! Daarmee is het
ontstaan van de kiem natuurlijk nog niet uitgelegd. De Hogere Macht versus
Darwin!
Ik kan me er niet echt druk over maken. Maar ik verwonder mij wel over mijn
kippen. Wat er gebeurt met zo’n ei is echt fantastisch. Ten eerste de
moederkloek. Die is gedurende het broeden niet met een stok van de eieren
af te slaan. Een poging daartoe kan rekenen op een felle reactie. Gedurende
langere tijd weten ze eieren onder zich op de juiste temperatuur en
vochtigheid te houden. Ze zorgen dat elk ei op het juiste moment en ook in
het donker wordt gekeerd of gerangschikt. Daarna moet het kuiken het echt
helemaal alleen doen. Met een meegeleverd beiteltje aan het puntje van zijn
snaveltje wordt het ei
van binnen uit open
gehakt. Het kuiken
kruipt er uit en wurmt
zich onder de kloek. In
het ei zat ook nog een
rantsoen voeding en
vocht om de eerste
uren door te komen.
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Aan alles is gedacht (bent u er nog, meneer Darwin?). Mijn beeld van die
schattige beestjes werd danig verstoord toen ik 24 uur later zag hoe zo’n
mormel zich als een leeuw op een regenworm stortte. De moederkloek griste
de worm nog net op tijd weg en begon de worm met haar snavel leeg te
trekken. Er zit namelijk zand in een worm en daar gaat het kuiken dood aan.
Daarna kon het kuiken z’n gang gaan. Leg dat maar eens uit! Geweldig om
te zien.
Al die typische kip eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, scharrelen, op tijd
op stok gaan, zandbad nemen, zonnebaden en natuurlijk broeden, zit
allemaal opgesloten in dat ei. Broeden doet de rest.
-P.R.------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
V.V.V. OLDEHOLTPADE 90 JARIG JUBILEUM 1928-2018
Dit jaar worden we alweer 90 jaar
oud….
tijd
voor
een
feestje! Dus ja, de voorbereidingen
zijn alweer in volle gang
voor het derde weekend in juni! In
de
volgende
editie
ontvangen
jullie
het
gehele
programma, maar om
jullie alvast enthousiast te maken komen er dit jaar weer “oude
bekenden”. Na heel veel verzoekjes en het willen hebben van een
gegarandeerd fantastische avond, waarop heel Oldeholtpade los
kan
gaan,
kondigen
we
alvast
aan
voor
de
zondagavond…“Butterfly”
En dan nog even te noemen de vrijdagavond met de Crazy Friday
talentenjacht, de aanmeldingen stromen al binnen.. wat een talent in
Oldeholtpade! Opgeven kan nog voor 1 juni bij suzan.devries@live.nl
Ter ere van onze 90ste verjaardag hebben we een vernieuwd feestterrein en
op de zaterdag na de volleybal (ja, die kan natuurlijk niet ontbreken) … kun
je gewoon blijven eten!! Dit jaar met wel twee optredens!!! O ja, en wil jij de
eerste zijn om het feestterrein te bewonderen? Geef je dan snel op als
vrijwilliger, we kunnen nog wel wat handjes
gebruiken (graag een appje of sms-je naar HenkJaap Diever: 06-31555793). Vindt je het leuk om een
keer tijdens het feest mee te helpen, laat het dan
weten en we nemen contact met je op!
Zondagmiddag wordt weer georganiseerd door de
bedenkers van vorig jaar, dus dat belooft weer een
succes!! Ook krijgen we iets met modder…
Kennen jullie KaramBAM al? Zij zijn de tweede act op zaterdag 16 juni.
Voor nu hopelijk eerst genoeg om jullie alvast op te verheugen.
8
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-----------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvang ’t Hummelhûs
De afgelopen maanden hebben wij volop mogen genieten van de winterse
regen- en sneeuwbuien met de kinderen van ‘t Hummelhûs. We zijn het jaar
2018 gestart met thema winter en dat sloot mooi aan bij de belevingswereld
van de kinderen. Samen genoten wij o.a. van het sneeuwballen gooien,
sleeën en het volgen van het proces vriezen en dooien. Voor de allerkleinsten
haalden wij de sneeuw en het ijs naar binnen wat voor de kinderen bijzondere
ervaringen opleverde!
Dit jaar hebben wij al vele aanmeldingen mogen ontvangen op het
Hummelhûs. Zowel op de babygroep als op de peutergroepen zijn er nieuwe
kinderen gestart. Na het thema winter en het thema dieren werken wij nu
met het thema ‘ik’.
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De kinderen hebben mooie fotocollages meegenomen van zichzelf en de
dingen die hen bezighoudt. Dit levert onderling en tijdens kringgesprekken
mooie situaties op. Tijdens muziek en dansactiviteiten leren we wat we
eigenlijk doen met onze oren, ogen en mond. Een leuk thema waar de
kinderen enorm bij betrokken zijn!
Nu het af en toe buiten wat warmer wordt komen de lentekriebels ook al weer
wat omhoog. Er zijn leuke ideeën ontstaan voor de tuin van de dagopvang.
Zo willen we bijvoorbeeld een tipi gaan maken van natuurlijk materiaal zoals
klimop. Onze veestapel is, sinds december, ook uitgebreid met een aantal
schaapjes. Daar lopen twee rammen tussen dus wij hopen ergens rond de
maand juni te kunnen genieten van een aantal lammetjes!
3, 10 en 24 april staat er een Kinder-EHBO-cursus gepland. Deze cursus is
echter al vol. Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten om nog
een Kinder-EHBO-cursus te plannen. Deze zal plaatsvinden op 15, 22 en 28
mei. Na deze 3 avonden ontvangen de deelnemers een officieel Kinder-EHBOcertificaat.
Alle
belangstellenden
kunnen
zich
aanmelden
via info@thummelhus.nl, je hoeft geen klant te zijn van ’t Hummelhûs. De
kosten zijn 70 euro inclusief het diploma.
-Groeten van het team van ’ ’t Hummelhûs------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Nog een peer optredens van The Flying Stars en dan zit et seizoen d’r weer
op. Prachtige aovends had en iene middag, in et Vlechtwerk, Noordwoolde.
Veur et eerst een matinee veurstelling. En ok disse middag was et een volle
bak. Mark Spin het van “Fesien” een dvd maekt, zodat we alles nog es een
keer terogge zien kunnen. Et minder leuke is dat Metsje ophoolt mit speulen.
Ze wil nog wel schetsies schrieven, mar et wodt heur allemaol wat te vule.
En ze het wel even 18 jaor mit daon. Dat is een hiel ende. Dus, now bin we
op zuuk naor een ni’je tenielspeulster. Mochten jim nog iene weten…. We
holen oons waarm anbeveulen. We gaon in april nog naor Elsloo en
Lycklamastins en dan even vekaansie holen. Op et ogenblik bin we al drok
bezig mit de lieties en schetsies veur volgend jaor. Et gaot gewoon deur.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

VocaLinde
Op dinsdag 13 maart hebben we de jaarvergadering gehad en daaruit bleek
dat de vereniging een goed jaar achter de rug had. De jaarverslagen werden
doorgenomen en de plannen voor het komende jaar werden besproken. Het
ledental van het koor schommelt zo rond de 40 personen, als er eens een lid
opzegt dan wordt dat meestal wel weer snel opgelost met een nieuw lid.

11

Waar in het verleden het aantal mannen een probleem was, is dat nu met
een percentage van bijna 30% van het totaal een luxe die we graag willen
vasthouden.
Bij de bestuursverkiezing was ons bestuurslid Jannie Spin niet herkiesbaar
en werd deze functie ingevuld door Christel Peters. Daarna werd door onze
voorzitter afscheid genomen van Jannie, die haar taak met veel inzet heeft
vervuld.
-----------------------------------------------------------------------------------Concours
We zijn er weer bijna klaar voor, het jaarlijkse concours in Joure wat dit jaar
op 7 april zal plaatsvinden. Vijfentwintig koren uit heel Friesland "strijden"
die dag om de punten, die worden toegekend door een deskundige jury. Het
is altijd een leuke dag omdat je ook andere koren kunt bewonderen en er zelf
ook wat van mag vinden. Het wordt wel eens onderschat hoeveel mensen lid
zijn van een zangkoor en hoeveel plezier daaraan wordt beleefd. Een
concours zoals in Joure is nog maar een topje van de ijsberg. Er zijn op die
dag een 1000-tal zangers en zangeressen op het podium aanwezig die in
diverse koren en uitvoeringen zich presenteren.
Maar we hebben in dit voorjaar nog meer te doen. Eind april staan we met
ons koor in De Meenthe in Steenwijk en ondersteunen, met een speciaal
daarvoor ingestudeerd lied, een theatervoorstelling. En 7 juli gaan we naar
onze buren in de Hoeve waar een groot korenfestival plaatsvindt in het kader
van cultureel Hoofddorp 2018. Dan gaan we richting vakantietijd, maar
mogen begin september al weer optreden in Steenwijk tijdens “Kopje
Cultuur” en in Wolvega tijdens het Lindefestival.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Het thema van deze Holenpathe is broeden.
Nou dat doen wij hier ook.
We hebben gebroed op een nieuw logo. Tijdens het schrijven van deze
Holenpathe is het nog niet bekend, we gaan op de open dag vragen aan
iedereen om een voorkeursstem uit te brengen.
Dat nieuwe logo is ontworpen met de volgende visie: Een fris en toegankelijk
logo voor een gezonde school midden in het groen. De school ligt in een
prachtige groene omgeving en heeft natuurlijke schoolpleinen, kinderen
kunnen heerlijk buiten spelen. Kernwoorden voor het logo zijn: ruimte,
buiten, groen, open, fit, gezond, aandacht.
De volgende keer zal dit logo worden getoond! En bent u eerder al benieuwd
neem dan een kijkje op de website: www.obsdestriepe.nl
Na het broeden komen er kuikentjes en dat is prachtig spul! Wij nodigen de
jongste kinderen tussen 2 en 4 jaar uit op 17 april, dan hebben we een
peuterochtend.
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Uitnodiging: peuterochtend
Wanneer: 17 april
tussen 9.00 en 10.00 uur
Voor wie: alle kinderen tussen 2 en 4
jaar en hun ouders
Tijdens deze ochtend laten we de kinderen kennismaken met de basisschool
door middel van een leuke activiteit die wordt gegeven door een leerkracht
van de kleuters.
Daarnaast is de directeur aanwezig om u het één en ander over de school
te vertellen en kunt u een rondleiding door de school krijgen. U krijgt dan
een optimaal beeld van de werkwijze van onze school doordat de kinderen
in hun klas aan het werk zijn.
We stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt via directie@obsdestriepe.nl

Tot dan!
Team De Striepe
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De kuikens worden groter en groter en komen als kippen en hanen bij ons op
school.
Dat tokt en kraait wat af en wat hebben we een plezier gehad op onze
sluitingsdag van het project Water.
Deze dag kwamen “De Frets”, drie muzikanten, langs om met ons een
schoollied te maken. Fantastisch hoe enthousiast iedereen was en dit
resulteerde in een mooi lied zelfs met videoclip! Deze videoclip is ook te
vinden op onze site en op You tube (Water is cool).
De kinderen hebben proefjes gedaan, geknutseld en weten nu ook meer over
de “plasticsoep” in de zee.
Ook zijn er bezoekjes gebracht aan het Woudagemaal, het Fries Museum en
gaan er nog groepen naar St. Jansklooster om onderzoek te doen naar
diertjes in het water. Een geslaagd project waar iedereen zijn ei in kwijt kon!
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S.C.O
Broeden (op nieuwe plannen) binnen SCO
Broeden past bij Pasen. En het moment waarop er bij SCO op 1e Paasdag
door de jonge jeugd weer gezocht kan worden naar chocolade-eitjes. Een
evenement dat dit jaar wordt afgesloten met een pannenkoekfestijn voor de
liefhebbers.
Maar broeden doe je ook als bestuur, tc, beheerscommissie of een andere
werkgroep wat en hoe je binnen de vereniging iets wilt veranderen,
verbeteren of vernieuwen. Denk aan de beheerscommissie die onlangs een
klusjesdag organiseerde in samenwerking met NL-Doet. Een succes, want
samen met een aantal vrijwilligers werd er op deze dag flink en gezellig
gebuffeld.
Maar ook de invoering van speciale budgetten voor nevenactiviteiten, waarbij
de jongste jeugd een bezoek bracht aan Monkey Town, de oudere pupillen
gingen zwemmen en de aspiranten naar Appelscha gaan voor een outdooractiviteit in het donker.
Of het waarderen van de inzet van de vele vrijwilligers binnen de vereniging
die allen uitgenodigd zijn voor een vrijwilligersavond op 23 maart middels
een theater VIP-achtig gebeuren gevolgd door een muzikale afsluiting,
waarbij de hapjes en drankjes zeker niet zullen ontbreken.
Ook de Kangoeroe leiding bestaande uit Annemijn, Astrid en Marit broedde
weer een leuk spelcircuit uit met als thema De Boerderij voor het noordelijk
Kangoeroe Evenement onlangs in De Steense met wel 180 jeugdige
deelnemers.
Of de manier, waarop SCO invulling wil geven aan de gezonde sportvereniging met daarbij extra aandacht voor alcoholbeleid voor jonge jeugd,
het aanbieden van gratis fruit, andere gezondere snacks en het afschaffen
van zakken snoep bij een kampioenschap. Alhoewel: Veel viel er dit
zaalseizoen helaas niet te vieren. Zo belandden SCO 1 en 2 uiteindelijk in de
middenmoot, werden SCO 3 en 5 knap 2e, dwong SCO 4 pas in de
slotwedstrijd handhaving af en ging alleen bij SCO MW1 de vlag in top. Ook
bij de 10 jeugdteams hadden nogal wat eerstejaars het moeilijk tegen veelal
oudere en fysiek sterkere tegenstanders en was alleen SCO D1, dat
uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Lintjo, het dichtst bij een
zaaltitel.
Tot slot broedt ook alweer de ledenwerfcommissie bestaande uit Roland, Mark
en Cobie plannen uit om in de aanloop naar het Schoolkorfbaltoernooi op 16
mei in Noordwolde de nodige clinics te verzorgen op tal van scholen, zodat
de meer dan 1000 deelnemers op 31 velden die dag goed beslagen ten ijs
komen.
Interesse in meer recente informatie over trainingen en de komende
veldcompetitie? Kijk op www.kvSCO.nl
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IJsclub “Naar Buiten”
Op 27 februari zijn we gezellig met een groep van 16 kinderen en een aantal
begeleiders naar Thialf geweest. Zeer geslaagd en goed verlopen.
Daarna viel de winter echt binnen en kon er op 1 maart de ijsbaan worden geopend.
Wel met een deel van de baan onbetrouwbaar, doordat er ijs was vernield door een
aantal jongeren.
Het is een aantal dagen gezellig
druk geweest op de baan en in het
clubhokje.
Op 2 maart werd er een Elfsteden
stempeltocht georganiseerd met
behulp van een aantal ouders
(daarvoor nogmaals dank) .Hieraan
deden ongeveer 40 kinderen aan
mee.
En op 3 maart nog een ledenwedstrijd gereden voor de jeugd.
Per categorie waren er 3 prijzen
beschikbaar in de vorm van een
medaille.
Op zondag 4 maart viel de dooi
weer heel snel in en moest de baan
in de loop van de middag worden
gesloten.
-Het bestuur van ijsclub “Naar
Buiten”-
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Kerkepraot
De dorpskrant van Oldeholtpade vroeg de vorige editie om een artikeltje; het
thema zou moeten zijn; “uit de aarde”. Plaatsing in de vorige krant is niet
gelukt daarom bij deze.
Meteen moest ik denken aan de naam van “de eerste mens”, Adam. Zijn
naam betekent “aardmens “of liever “uit de aarde”. In het Hebreeuws is
adamah aarde. De naam Adam is daar dus van afgeleid. Als je dus Hebreeuws
zou kunnen lezen, valt je dat meteen op. Omdat wij dat niet kunnen ontgaat
ons wel eens wat als we de Bijbelverhalen proberen te verstaan. Er zit een
heleboel symboliek in die verhalen. Als je daar oog voor krijgt, ontdek je dat
er veel meer gezegd is dan wat het verhaal verteld.
Tijdens mijn studie heb ik eens een aantal colleges van een rabbijn mogen
bijwonen. Zijn werkwijze was niet, zoals bij de andere sprekers, dat hij ons
een heel referaat liet aanhoren maar hij liet ons vragen stellen en die
beantwoordde hij dan vanuit zijn joodse achtergrond. Voor mij was dat
tamelijk verrassend. Onze vragen gingen vaak in de richting van: “hoe zit
dat”, wie, wat, wanneer en waar?” Hij vertelde ons dat wij met onze
calvinistische achtergrond veel te veel bezig waren met hoe iets precies
gebeurd was en dat we daarna pas gingen nadenken over wat dan de
bedoeling daarvan is.
“Wie, wat, waar vragen” horen thuis in een proces-verbaal. De bijbel is geen
spoorboekje; het gaat niet om de exacte tijden maar om de grote lijn. Toen
de schepping ter sprake kwam, vertelde hij ons dat het volgens hem niet
belangrijk was of de aarde in zes dagen van 24 uur geschapen was!!!!. Er
heeft niemand met een stopwatch bij gestaan om de tijdswaarneming te
controleren!
Voor ons “West-Europese” denkers was dat wel even schrikken. Als het niet
in zes dagen gebeurd was, stort dan het hele bouwwerk niet in? Als de slang
in het paradijs niet gesproken heeft, klopt dan de bijbel nog wel? (de
beantwoording van deze vraag heeft in de vorige eeuw tot een kerkscheuring
geleid) Moet je dan die hele bijbel maar symbolisch uitleggen? Gooien we dan
met het badwater ook niet het kind weg? Maken we zo de zeggingskracht van
de Bijbelboeken niet tot een vrijblijvend verhaal? Zo kwam er die middag
nogal wat op ons af wat veel stof tot nadenken opleverde; ik ben er nog
steeds mee bezig.
Ook besef ik dat dit artikel misschien te kort is om volledig te kunnen zijn
daarom bied ik aan in gesprek te gaan met wie hier nog eens verder over wil
nadenken. Dat zou mooi kunnen in het kerkelijk centrum, dat we in april
hopen te openen, in “De Hooiberg” naast “De Rustende Jager”. We zouden
dan op een middag of morgen best een ontmoeting kunnen organiseren. Wie
daar een goed idee voor heeft, mag het zeggen. Twee weten meer dan één,
toch? In de kerk leggen we elke week de oude woorden naast onze
hedendaagse werkelijkheid en proberen daar dan wat van te leren, maar dat
terzijde. Hoe mag je Genesis dan wèl verstaan?
Toen we dat de rabbi vroegen kwam er een gloedvol betoog; hij sprak vanuit
zijn hart en zei onder andere:
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“ADAM”. Die naam verklaart wie hij is en zo staat die Adam voor alle
mensenkinderen. De mensheid die er is omdat God dat wil, omdat God ons
het leven geeft. God staat aan het begin; er is geen begin denkbaar zonder
zijn inspiratie. Dit prachtige geheel is niet toevallig ontstaan. Er zit een
bedoeling achter (die te kennen is levenswijsheid). God is verbonden met zijn
Schepping; in al de zes periodes, klinkt steeds dat “God zag dat het goed
was” dat werd gezegd bij elk onderdeel van de Schepping. Het kan niet
anders of die bedenker van dit grote geheel is betrokken bij elk onderdeel
daarvan. Tot zover wat ik me herinner van de woorden van de rabbijn. Zelf
denk ik tegenwoordig, in een tijd waarin we over “intelligent design” horen
spreken, dat het scheppingsverhaal is overgeleverd aan eenvoudige mensen,
passend in hun voorstellingvermogen. Dat leverde beperkingen op; spreek
dus maar over een week en dagen. Het kan ook langer geweest zijn want
God staat buiten de tijd. De evolutietheorie, die overigens nog steeds niet
bewezen is, vormt geen bedreiging voor mijn geloof dat God de Schepper is.
Misschien heeft Hij daar ook wel gebruik van gemaakt want ook de evolutie
is onderworpen aan de wetten van de natuur, nietwaar? In ons zonnestelsel
draait het om de zon, jazeker, maar voor mijn gevoel gaat het om de aarde
want dat is de plek waar wij leven en waar we proberen te verstaan waar het
om gaat in het leven. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er op een andere
planeet ook mens achtige wezens zouden zijn die een eigen
scheppingsverhaal delen met elkaar en die deze bijzondere inspiratie ook
voelen. Misschien is mijn begrip te beperkt, maar ja, ik ben dan ook “uit de
aarde”.
-P. den Hollander------------------------------------------------------------------------------------
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Knippen op afspraak
ook ‘s avonds

De Knipschure
Hoofdweg 120
8474CJ Oldeholtpade
Tel. 06 22 744 119
Email: gerdakramer81@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------
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Kinderpagina
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Prikbord

Te Huur
Voormalige peuterspeelzaal, Hoofdweg 169a,
te gebruiken als atelier, houden workshops of
vergaderruimte. Inlichtingen bij
S. Lantinga tel. 688489 of W. Kemper tel. 688374.

Koekactie V.V.O
Deze gaat op dinsdag 17 april plaatsvinden
vanaf 17.00 uur, hierbij verkopen de jeugdteams
(E,F,D) koeken aan de deur.

Vogelwacht
Vogelhuisjes te koop vanaf €5,00
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Met pensioen en dan…?

De redactie is op bezoek bij Heleen en Frank Booij, aan de G.F. Vosstraat in
Oldeholtpade. Zij wonen er al 29 jaar en kwamen via Wolvega uit de
Randstad. Heleen is geboren en getogen in Arnhem en Frank is geboren in
Middelburg en getogen in Rotterdam. Nogal een andere achtergrond als je
uiteindelijk in Oldeholtpade je draai weet te vinden.
Beiden zijn gepensioneerd, Heleen al 11 jaar, en daarvoor waren zij
werkzaam in de zorg, Heleen als verpleegkundige in Anna Schotanus in
Heerenveen en Frank als regiomanager bij LindeStede in Wolvega. Twee jaar
voor zijn pensionering werd LindeStede onderdeel van Alliade en kreeg hij
daar een functie in de staf. Dat was tevens een voorbereiding op zijn
pensionering in 2014. Frank is nu dus 4 jaar met pensioen.
En dan?
“Dan verandert er nogal wat. Van de ene dag op de andere ben je uit het
werk, met al die contacten, een volle agenda, structuur in de dagen en
weken. Dat was fors wennen voor mij. Ik heb een jaar lang geprobeerd om
mij die nieuwe situatie eigen te maken, maar dat lukte maar matig. Ik miste
het deelnemen aan dingen die iets voor mensen betekenden, ik miste vooral
collega’s, pret om de dingen die je met elkaar meemaakt, successen die je
met elkaar hebt en ook tegenslagen die je met elkaar verwerkt. En ik had
nog een hoop kennis en ervaring die ik graag wilde delen. Ik ben daar in de
loop van dat jaar mee aan de slag gegaan. Ik ben een bedrijf gestart, heb
een website gemaakt, ben gaan bloggen, en bovenal ben ik gaan netwerken.
Eerst met de relaties van vroeger, maar dat werd niks. Daar merk je aan dat
je bent weggestreept en dat men niet meer op je zit te wachten.
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Ik moest dus nieuwe contacten leggen en dat is uiteindelijk ook gelukt,
inclusief het vinden van leuk werk. Ik ondersteun nu een aantal
zorgboerderijen in Drenthe als werkbegeleider van medewerkers en als
beleidswerker in aanpassingen aan nieuw beleid, het uitzoeken van nieuwe
ontwikkelingen en het onderhouden van het kwaliteitssysteem. Ik werk de
laatste twee jaar ongeveer anderhalve dag per week en ik kan mijn tijd
redelijk zelf indelen. Dat laat tijd over voor Heleen en de kinderen en ook
voor de vele hobby’s die wij hebben.”
Heleen en Frank hebben een fijn huis met meer dan genoeg ruimte voor twee
mensen. Oorspronkelijk woonden zij er met een gezin van vijf, plus hun
katten en een hond. De zonen Harm, Frank Olof en Michiel zijn al jaren
geleden op zichzelf gaan wonen. Zij wonen wel met hun gezinnen in de
omgeving: Oldeberkoop, Wolvega en Heerenveen Er zijn inmiddels maar
liefst 8 kleinkinderen die ook regelmatig apart en op feestdagen met hun
allen, langskomen in Oldeholtpade. Dat zijn dan dubbele feesten.
Wat de hobby’s betreft bridgen zij samen en gaan zij regelmatig op trip met
hun camper, vaak in voorjaar naar Zuid-Europa (dit jaar voor de verandering
niet) en verder kortere reisjes meer in de omgeving. Heleen heeft haar tuin,
inclusief aandacht voor de vogels en het tennissen als grootste liefhebberij
en Frank de muziek. Hij speelt toetsen in maar liefst twee bands. Dat
betekent wekelijks repeteren en vrij regelmatig optreden. Dat is voor de ene
groep redelijk in de regio, maar het andere muziekstel speelt voornamelijk in
de Randstad. Dus dan is maandelijks repeteren en een paar keer optreden
ook tegelijk een behoorlijk stukje reizen.
De band met LindeStede is wat Frank betreft nog steeds aanwezig. Dat mag
ook wel als je ergens ruim 25 jaar gewerkt hebt. “Twee jaar geleden zag ik
op internet een stuk over geheugenkoren en het effect van het koorzingen
op mensen met dementie. Dat trof mij zo dat ik ben gaan proberen om in
LindeStede ook zo’n koor op te richten. Met medewerking van de Janneke en
Gert Florijn uit Ter Idzard en de dagbesteding in LindeStede is zo’n koor
ontstaan en later ook uitgezet in Anna Schotanus. Dat geeft een heel goed
gevoel.”
Heleen en Frank vinden dat zij het prima voor elkaar hebben, een goed huis,
leuke buurt in een fijn dorp, in een mooie omgeving. Als de behoefte er is
dan reizen ze een uur of desnoods twee, om cultuur te snuiven door theaterof museumbezoek. “Er komen veel dingen voorbij op TV of internet, waar we
bij zeggen: dat willen we zien. Ondanks de pensionering en de extra tijd die
dat heeft gebracht, heeft een dag niet meer dan 24 uur. Er moet dus nog wel
eens gekozen worden. En daar is niets mis mee.”
------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda
01-03-2018 tot
07-04-2018
09-04-2018
14-04-2018
17-04-2018
17-04-2018
04-05-2018
14-05-2018
19-05-2018
03-06-2018
11-06-2018
15/16/17-062018

Expositie Fotoclub Olpae
Oud papieractie De Striepe
Garage sale
Peuterochtend
Koekactie V.V.O
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe
Opening De Rustende Jager
Autocross
Oud papieractie De Striepe
Dorpsfeest

Opening18.30 uur,
Kijkzaal Bibliotheek Wolvega
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
10.00 uur tot 15.00 uur
9.00-10.00 uur, De Striepe
Vanaf 17.00 uur
Thema: “We gaan er uit”
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
14.00 tot 16.00 uur, Open huis
12.00 uur, Terrein achter de kerk
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
Evenemententerrein

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:

Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr.
dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Margreet ter Schure
Piet Regtop
Jeroen Mulder
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Gorredijk
Hoofdweg 128
NL55 RABO
0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

e-mailadres: holenpathe@gmail.com
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.

26

