Voorwoord
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. We beginnen maar gelijk met een cliché.
Maar feit is dat er wel degelijk een heel nieuw jaar voor ons ligt. Veel mensen
zijn er nog niet zo mee bezig omdat ze op de automatische piloot aan het
nieuwe jaar zijn begonnen. Gewoon, door de dingen te doen die bij het begin
van elk jaar horen. Kerstboom afvoeren, versierselen en verlichting
opbergen,
goede
voornemens
bedenken,
nieuwjaarborrels
en
vakantiebeurzen afstruinen, etc. etc. En voor je het in de gaten hebt, is het
al weer bijna februari.
En dan kan het feest weer beginnen. En dat zal voor iedereen anders zijn. Bij
de een liggen de vakantiefolders al op tafel, terwijl de buurman juist aan het
broeden is op een aantal klussen in –en om huis. De scholier van de
overburen neemt zich voor om dit jaar nu toch echt te slagen, terwijl zijn opa
nadenkt over zijn eigen naderend pensioen. Eén ding hebben ze gemeen; ze
zijn allemaal bezig met plannen maken voor dit nieuwe jaar!
En we hebben een heel jaar voor ons liggen om daar aan te werken. De
redactie van Holenpathe volgt u daarbij op de voet. En de eerste
dorpsactiviteit hebben we al gehad: “Olpae Kwist”. De uitkomst van deze
krachtmeting gaan we binnenkort weer vieren bij De Rustende Jager. Een
mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten.
Wij wensen u een prettig en voorspoedig 2019!
Thema voor de volgende editie: Kolder in de kop!
Graag kopij inleveren vóór 23 maart 2019
Kopijdatum

Verschijningsdatum

Thema

23 maart

± 13 april

Kolder in de kop!

11 mei

± 31 mei

Oost, west….
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Burgerlijke stand
Geboren:
17-12-2018 Chris

Zoon en broertje van Simone, Frans,
Luuk en Sopie van Oosten. Voorkamp 10
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
11-12-2018 Hinke Bosch
Hoofdweg 175
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe inwoners:
Siep en Carolien, Sem en Bo Visser
Stefan Oosten en Miranda Meijerink
Ruben en Wessel

Hoofdweg 45 A
Stellingenweg 9

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

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

Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* In de donkere wintermaanden is het zinvol dat op een zaterdagmiddag in
januari vele buurtgenoten samenkomen.
* om elkaar een heel voorspoedig 2019 toe te wensen.
* om interesse te tonen voor elkaars wel en wee.
* om te vernemen dat Tienus het enkele weken zeer rustig aan moest doen
om vervolgens zijn hart te laten resetten.
Hij en Grietje het komende jaar met vertrouwen tegemoet zien.
* om de strategie voor de komende dorpskwist te bespreken.
* om te horen dat er nieuwe buren komen aan het begin van de Hamersweg.
* om te zien dat de jonge jeugd het heel goed met elkaar kan vinden.
* om te genieten van lekkere hapjes door ieder wat klaar gemaakt
* om na een gezellig samenzijn te constateren dat Karin en Alfred een goede
gastvrouw en –heer zijn
------------------------------------------------------------------------------------
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Even voorstellen
Hoofdweg 45a 8474 CA Oldeholtpade
Sinds 28 december wonende op bovenstaand adres na een jaar lang klussen
en verbouwen.
Siep Visser, 34 jaar werkzaam bij Jan Krediet. Carolien Visser 32 jaar en
werkzaam als obstetrie verpleegkundige in de Tjongerschans te Heerenveen. We komen oorspronkelijk uit Drachten, daarna in Scheveningen
gewoond en sinds 2015 terug in het noorden. Eerst in de Lindewijk gewoond
en dan nu op ons droomplekje in Oldeholtpade.
Twee kinderen, Sem 6 jaar zit in groep 3 van de St.Franciscus school te
Wolvega en zijn zusje Bo 4 jaar en zit in groep 1 van de St.Franciscus school
te Wolvega.
-----------------------------------------------------------------------------------Aan de vraag of we het leuk vinden om ons even voor te stellen geven we
graag gehoor.
Wij zijn de nieuwe bewoners van Stellingenweg 9, oftewel het voormalige
huis van Sietse vd Heide.
Stefan Oosten heeft altijd in Wolvega gewoond, Miranda Meijerink is
geboren en getogen in Olpae en dus weer terug van weg geweest!
Wij hebben twee zonen; Ruben (bijna 11) en Wessel (8 jaar).
In het dagelijks leven is Stefan werkzaam bij Wevano in Emmeloord en Ik
(Miranda) ben werkzaam in het ziekhuis (Isala) als kraamverpleegkundige.
De jongens gaan naar de St.Fransiscusschool in Wolvega.
Verder hebben we twee katten en voorlopig blijft het daarbij.
Want de komende tijd zijn wij bezig met klussen in en rondom het huis om
er zo ons droomplekje van te maken.
We komen elkaar vast wel eens tegen!
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Paasbult
We zijn inmiddels alweer begonnen met het maken van een paasbult.
Het is mogelijk om al uw tuin- en snoeiafval te brengen.
Geen stobben, pallets en geverfd hout!!
De trekkers worden vriendelijk verzocht via het betonpad bij de Pasmalaan
te gaan. In de maand januari en februari kunt u terecht op afspraak.
Vanaf maart is de bult elke zaterdagochtend geopend van 9.00 uur tot 12.30
uur. We hebben 2 sponsoren die de bult opdraaien.
Dat zijn loonbedrijf Huisman en Loonbedrijf Van de Akker.
Alvast bedankt hiervoor!! De kosten.. Voorgaande jaren hadden we vaste
bedragen per kar. Dit jaar vragen we een gift.
Voor verdere vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
met Erwin Kuipers telnr. 06 20627423
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Liefde voor… een bakje vers fruit
Beste dorpsgenoten,
De wintermaanden gebruik ik vaak om plannen te maken voor het nieuwe
tuinjaar. Voor Fruithof De Struikrover houdt dat intussen ook in plannen voor
de verkoop van het fruit (ofwel de tuin ontwikkelt zich goed). Komend jaar
wil ik dan ook fruitabonnementen aan gaan bieden in Oldeholtpade. Het idee
is simpel: Gedurende het zomerseizoen, van eind mei tot en met augustus
(13 weken lang), kan je wekelijks op de woensdag een bakje fruit af komen
halen op de Fruithof of bij mijn woning op Hoofdweg 137. De kosten zijn EUR
30,- voor een heel seizoen, waarbij ik de gelegenheid bied om fruitvoorkeur
aan te geven en een eventuele vakantieonderbreking te verrekenen.
Gedurende het seizoen lever ik aardbeien, verschillende soorten bessen,
frambozen, bramen, kersen en vijgen.
Het fruit is onbespoten en wordt op de
dag zelf geplukt. Als je interesse hebt
kan je me een bericht sturen
(info@destruikrover.nl) of even bellen
(06-15127965).
-Ruben Abma-----------------------------------------------------------------------------------Nick Maatman: Internationaal schaakmeester!
Vier jaar was ik, toen mijn vader de
stukken van het magische spel dat
mij tot de dag van vandaag in zijn
greep hield opzette: het werd tijd om
te leren schaken. Dat het spel echt
iets voor mij was, werd al duidelijk in
mijn eerste jaren op basisschool De
Striepe. De helaas veel te vroeg
gestorven meester Mulder liet mij al
in groep twee spelen tegen de ‘grote’
jongens uit groep zeven en acht.
Schaken is op De Striepe altijd een
belangrijke
traditie
geweest,
aangezien er elk jaar een schaaktoernooi werd georganiseerd voor de
groepen 5,6,7 en 8.
De eerste serieuze toernooien waren
de Remco Heite schoolschaaktoernooien. Door onze succesvolle
deelnames mochten wij daardoor
zelfs meedoen aan het Fries
kampioenschap.
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Toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat besloot ik mee te doen
aan de open B-groep van het Remco Heite schaaktoernooi. Dit werd meteen
een daverend succes. Ik haalde 5,5 punt uit 9 partijen wat ook een leuke
geldprijs opleverde. Hierdoor kreeg ik de smaak echt te pakken.
Ik besloot om op een schaakclub te gaan, wat uiteindelijke leidde tot de
Nederlandse titel bij de jeugd tot 20 jaar in 2013.
Op het moment dat ik aan de universiteit in Groningen ging studeren was er
eigenlijk nog één ding dat ontbrak: de meestertitel. Hiervoor diende ik in drie
toernooien een toernooi prestatie rating van 2450 neer te zetten. Dit lukte
mij twee keer in de meesterklasse (de eredivisie van het Nederlandse
schaken) en eenmaal op het schaakfestival van 2016 in Groningen. Echter
was er daarnaast ook nog de eis dat mijn FIDE (internationale) rating 2400
moest zijn. Doordat ik af en toe wat wisselvallige resultaten behaalde was ik
er lange tijd niet echt in de buurt. Totdat daar ineens het schaakfestival van
2018 was. Ik versloeg meerdere grootmeesters, waardoor ik door een winst
van maar liefst 40 ratingpunten ineens over de 2400 heen ging. De laatste
eis was volbracht, ik was internationaal schaakmeester!
-----------------------------------------------------------------------------------Mogen wij weer rekenen op uw vrijwillige bijdrage?
In deze editie vindt u weer het briefje, betreffende de vrijwillige bijdrage.
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet
U kunt uw bijdrage op 2 manieren doen:



Per bank op rekeningnummer NL55 RABO 037.19.87.954 t.n.v.
Werkgroep Dorpskrant
Contante giften zijn ook welkom, u kunt dan terecht op Weidekamp
8, Oldeholtpade

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Werkgroep Holenpathe
-----------------------------------------------------------------------------------Oud Papierrooster 2019
11 maart
8 april
6 mei
3 juni
1 juli

26
23
21
18
16

augustus
september
oktober
november
december
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Buitengebied Oldeholtpade op Glas
Het buitengebied van Oldeholtpade krijgt Glasvezel. Maar wie legt het aan?
Er zijn twee bedrijven die het willen aanleggen namelijk Glasvezel van
Kabelnoord met twee providers: Kabelnoord en Solcon. En Glasvezel Buitenaf
met vijf providers namelijk Caiway, Delta (beiden van Glasvezel Buitenaf),
Fiber en dan nog Cbizz en Helden van Nu voor zakelijk.
Wil je je KPN emailadres (verschillende uitgangen zoals Hetnet, Kpnmail,
Planet enzovoorts) houden dan kan dat alleen bij Solcon. Die neemt dan de
mailadressen van KPN over. De huidige telefoonnummers nemen ze allemaal
over. Bij Kabelnoord krijg je naast een interactief signaal ook nog een digitaal
signaal waardoor je (nog) meer televisies kunt aansluiten via de coaxkabel
en zonder TV-ontvanger.
Geef je je op bij Kabelnoord of Solcon en halen die de 60% dan zit je direct
goed. Zij leggen dan gegarandeerd bij iedereen glasvezelkabel aan bij die
zich heeft aangemeld en ook capaciteit voor de rest van de adressen.
Als je je bij Glasvezel Buitenaf aanmeld en die haalt het niet (want er is maar
één die gaat aanleggen), dan moet je je alsnog aanmelden bij Kabelnoord en
dan ben je €500,00 extra kwijt omdat je dan inmiddels te laat bent met
aanmelden binnen de vraagbundelingsperiode.
Wanneer Kabelnoord de 60% niet haalt, dan heb je dus nog 14 dagen om je
aan te melden bij Glasvezel Buitenaf zonder extra kosten.
Heb je je al aangemeld en je hebt er spijt van, dan heb je 14 dagen de tijd
om het schriftelijk op te zeggen.
Wie het ook aanlegt. Wij willen glasvezel.
Dus meld je op tijd aan: Voor 18 februari bij Kabelnoord of Solcon en voor 4
maart bij de anderen.
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Autocross Oldeholtpade 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang! In het najaar van 2018 heeft er nog
een overleg plaatsgevonden tussen de VVV en de overige regiobesturen de
Knipe en Luinjeberd. En de conclusie is dat we de samenwerking door gaan
zetten in 2019. De autocross zal dit jaar plaatsvinden op zondag 23 juni,
dus reserveer deze vast in de agenda!
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Thema dorpsversiering dorpsfeest 14 t/m 16 juni 2019
Dit jaar hebben we het thema ROCK uitgeroepen voor de straatversiering.
En daar komt het….. om jullie nog meer te motiveren en hopelijk nog meer
deelname te organiseren hebben we dit jaar naast de geweldig BEKER ook
nog een EXTRA GELDPRIJS.

1e prijs
€75,2e prijs €50,3e prijs €25,Dus zoek je buren op, werk de ideeën uit en win!
-----------------------------------------------------------------------------------Programma dorpsfeest 14 t/m 16 juni 2019
Ook zijn we begonnen met het samenstellen van een mooi programma voor
het feestweekend. Wat kunnen we hier al over verklappen? De bands zijn
inmiddels bekend:
Vrijdag 14 juni
The Bounty Hunters
Zaterdag 15 juni
Lemonade
Zondag 16 juni
Bogey and the Longhorn
Ook zal de volleybal er sowieso weer komen, dus er kan weer geoefend
worden!
Verder zijn wij en dorpsbewoners druk aan het brainstormen om er een
weekend vullend programma van te maken.
Mocht je nog ideeën hebben of wil je graag samen met andere buurtgenoten
een activiteit organiseren? Laat het dan weten want daar is absoluut ruimte
voor! Hoe je dit kunt doen?
Stuur je idee met naam/namen naar: oldeholtpadevvv@gmail.com of spreek
iemand van het bestuur aan!

7

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt
Plannen van Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt
2019 is gestart en de Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt is onlangs bij elkaar
geweest om terug te blikken op 2018 en plannen te maken voor 2019. Graag
willen we een aantal data met jullie delen zodat jullie deze alvast kunnen
noteren in de agenda:






Vrijdag 1 maart a.s. disco / stoelendans / bingoverhaal
18.30 uur tot 19.45 uur disco en stoelendans voor kinderen uit groep
1 tot en met groep 4
20.00 uur tot 21.15 uur disco en bingoverhaal voor kinderen uit
groep 5 tot en met brugklas
Entree is € 1,00 (1ste consumptie gratis, overige consumpties € 1,00)
Locatie: Hokje bij de ijsbaan
Vrijdag 15 maart jaarvereniging vanaf 19.30 uur bij de Rustende
Jager (iedereen is welkom)
Vrijdag 7 juni a.s. hengeltoernooi de Gladde Geul vanaf 18.30 uur
Zaterdag 29 juni a.s. Pannatoernooi bij pannakooi ’t Anlopien vanaf
10.00 uur

Binnenkort ontvangen alle inwoners van Oldeholtpade de jaarlijkse
contributiebrief voor de Speeltuinvereniging. Net als vorig jaar kan deze
vrijwillige bijdrage overgemaakt worden aan de Speeltuinvereniging. We
hopen op een mooie bijdrage zodat de Speeltuinverenging activiteiten kan
blijven organiseren voor álle kinderen in Oldeholtpade.
------------------------------------------------------------------------------------

Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
De vogelwacht Oldeholtpade e.o. beheert het gebied tussen de autosnelweg
A32, de Linde, de Tjonger en de gemeentegrens van Ooststellingwerf en
bestaat uit enthousiaste leden met een instinctieve voorliefde voor vogels en
hun natuurlijke leefomgeving. We monitoren en proberen een handje te
helpen als het tegenzit. Gezien de teruggang van de weidevogelstand is het
bestuur extra gemotiveerd de betrokkenheid van de (jeugd) leden te
behouden door het organiseren en initiëren van allerlei activiteiten ook
gericht op andere soorten vogels en de natuur in de algemene zin. Naast het
jaarlijks uitbrengen van een krantje, de Hooltekster, organiseert de
vogelwacht ook excursies waarbij het afgelopen jaar Skriezekrite Idzegea is
bezocht en verzorgt Freddie de Vries de traditionele Ooldejoarskuier.
Naast de al bekende werkgroepen binnen de wacht voor weidevogels,
zwaluwen, bosvogels, roofvogels en kerkuilen is er een nieuw project waarbij
het idee is een drijvend broedeiland in de vorm van een pompeblêd te creëren
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wat zal komen te liggen in de Lendewijk. Tot nu toe zijn de reacties erg
positief (ook van de betrokken dorpsbelangen!), zijn de bijeenkomsten voor
de constructie in volle gang en stromen de subsidies binnen. In afwachting
van de vergunningen hebben wij het volste vertrouwen dat het eiland
daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden in 2019!
Onze wacht staat bekend om hun grote jeugdafdeling en activiteiten. Zo
worden jaarlijks Ransuilen geteld, nestkasten geïnspecteerd, Kerkuilen
geringd, een timmeractiviteit georganiseerd en zijn excursies gemaakt
waarbij het afgelopen jaar de Delleboersterheide is bezocht en een boottocht
in Giethoorn is gemaakt. Voor het komende jaar willen we kijken of we weer
een vogelkenniscursus kunnen organiseren en of we met de jeugd
herstelwerkzaamheden kunnen verrichten aan de zwaluwenwand. De
eerstvolgende activiteit staat gepland op 10 februari waarbij er nestkasten
getimmerd gaan worden bij Wim Kemper in de loods. Uiteraard zal dan ook
een presentatie gehouden worden over mogelijke nestkastbewoners. In het
weekend van 25/26/27 januari vond de landelijke tuinvogeltelling plaats. Zie:
www.tuinvogeltelling.nl.
Het afgelopen jaar heeft De vogelwacht veel publiciteit gekregen door onder
andere de nominatie van het Groene Lintje en het afrasteren van nesten met
stroomdraad. Wellicht is het u opgevallen in de Stellingwerf, op de
gemeentewebsite, bij Omrop Fryslân of bij Hart van Nederland. Aandacht
genoeg!
Wist u overigens ook dat wij in het bezit zijn van de observatiekijkhut ‘Gerritis
hutte’ aan de Lolkema’s Laene tussen Nije- en
Oldeholtpade nabij de Linde? Een bezoek hieraan
is zeer de moeite waard. Helaas worden er
regelmatig vernielingen aan de hut verricht
waarbij
wij
iedere
bezoeker
oproepen
vernielingen te melden via bovenstaande mail
zodat wij hopelijk de dader(s) kunnen
achterhalen in samenwerking met de wijkagent.
U kunt bij de vogelwacht groene, houten
nestkasten kopen voor € 7.50 per stuk. Dit jaar
hebben we ook witte huisjes van pecoliet in de
verkoop.
Op 21 maart vindt om 20.00 uur de jaarvergadering plaats in de Bult in Ter
Idzard. Wij denken een zeer boeiende spreker binnengehaald te hebben
namelijk in de persoon van Jaring Brunia uit Raerd. Jaring is een
enthousiaste, biologische boer met een missie en geheel eigen visie waarin
de natuur gebruikt wordt als bron van kennis en inspiratie. Hij runt een bedrijf
waarbij de koeien het jaarrond buiten mogen zijn, waar de boer een mooi
leven en een goed inkomen heeft en waar speciale aandacht is voor de
weidevogels. Hoe doet hij dat toch anno 2019?
Mocht u na het lezen van dit stuk ook enthousiast zijn en/of ons financieel
willen ondersteunen wordt dan lid en meldt u via bovenstaande mail.
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U wordt uitgenodigd op de ledenvergadering. Enthousiaste potentiele
jeugdleden zijn welkom op 10 februari bij de timmeractiviteit. Een
volwassenlidmaatschap kost € 7.00 per jaar, een jeugdlidmaatschap tot 16
jaar kost €5.00 per jaar. Voor meer informatie of aanmelden lidmaatschap
zijn wij via de mail bereikbaar!
Bestuur Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
-Monique Noordman (secretaris)------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Allereerst de beste wensen voor 2019. We hopen op een fantastisch mooi
jaar waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.
Ik kwam een mooi artikel tegen van Vala van den Boomen, over gelukkig
zijn. Op school wordt elke dag geleerd op cognitief gebied maar zeker ook op
andere vlakken.
Trend is dat kinderen van tegenwoordig in een soort permanente staat van
geluk moeten verkeren, anders gaat er in onze optiek iets niet goed. En waar
wordt een kind gelukkig van: spullen, wifi, eten, vrienden etc.
Maar wat willen we kinderen ook meegeven, waardoor ze uiteindelijk
(waarschijnlijk) gelukkiger zijn.
* Het durven aangaan van uitdagingen.
* Nieuwsgierig durven zijn, vragen durven stellen en ervaringen opdoen.
* Empathie tonen voor de wereld en de mensen om hun heen.
* Aardig en vrijgevig zijn.
* Een verschil maken in de levens van degenen die ze tegenkomen.
* Geloven in zichzelf.
* Risico’s durven nemen en dan falen, zodat ze kunnen leren wat het is om
te vallen en weer op te staan.
Geluk is iets waar je naar moet streven en daar moet je hard voor werken,
iedere dag weer. En dit doen we samen:
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Op De Striepe ziet u dit terug in de volgende voorbeelden:

Soep maken in groep 1-2
Samen muziek maken
De afgelopen periode heeft groep 7-8 schaatsles gehad in Thialf en ook gaan
de leerlingen van groep 5 t/m 8 door met schaken. Ze krijgen hier ook les in
en we sluiten dit af met een toernooi.Alle leerlingen hebben de toetsweken
weer achter de rug. Op verschillende vakgebieden werd gekeken of de
leerlingen vooruit zijn gegaan in vaardigheid.
Voor de nieuwe leerlingen die gaan komen is 26 maart een datum om
alvast te noteren. Dan is onze jaarlijkse peuterochtend.

Uitnodiging: peuterochtend
Wanneer: 26 maart
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
Met vriendelijke groeten, Hinke Heida
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The Flying Stars
The Flying Stars hebben de winterstop aachter de rogge. Even 6 weken weinig
daon mit et kabberet, mar now zal et weer wezen. Eind jannewaori naor
Ni’jehorne, dan oonze eigen optredens in Noordwoolde, op 9 en 10
feberwaori.
Et is goed bevalen veurig jaor om een middagpergramme te doen. En dat
doen we dus mar weer. Meensken die nog gien gebruuk maekt hebben van
hun donneteurskaorte, kun dat asnog doen. En dan beginnen we in
feberwaori ok weer te brainstormen veur et volgende seizoen. D’r bin al een
boel leuke ideeën, dus… dat gaot zeker goed kommen. En Metsje is d’r
volgend jaor ok weer bi’j. Gezellig.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Een sportief en gezellig 2018 is weer afgesloten bij LR & PC De
Scheeneruiters
Als we terugblikken was het een jaar met goeie prestaties bij onze
ponyruiters. In februari werd Hannah Hoeksma met haar pony Pinto, indoor
Fries kampioen in het B springen in Sneek. Hannah mocht op 23 maart onze
provincie vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen in
Ermelo.
Op 10 augustus werden de outdoor Kampioenschappen gehouden in Harich.
Hier hadden we zelfs twee Fries Kampioenen, bij de pony’s in het L springen.
Josephine Boek werd Fries Kampioen in de L Cat.ABC met haar pony Kes Evi.
Antoinette Boek werd Fries Kampioen in de L Cat.DE met haar pony Maybe
Not. De zussen mochten naar de Nederlandse Kampioenschappen op 25
augustus in Ermelo.
Op 8 september hadden we onze jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen op ons clubterrein in Oldeholtpade. Een gezellige dag voor alle
leden van onze vereniging waarbij een dressuurproef en een springparcours
werd verreden, die werd afgesloten met een barbecue. Clubkampioen bij de
pony’s was dit jaar Alyah de Bruijn met haar pony Savannah of Gambler’s
Choice. Clubkampioen bij de paarden was dit jaar Judith Kol met haar paard
D'amour. Op 14 oktober was de herfstcross van de Scheeneruiters op het
terrein van de Heidehoogte in Oldeholtpade. Deze dag bestond uit een
dressuurproef, een springparcours en de cross. De dag werd afgesloten met
een stamppot buffet en de prijsuitreiking. De Herfstcross Kampioen 2018 was
bij de pony’s Alyah de Bruijn met Savannah of Gambler’s Choice en bij de
paarden Else Pierrot met French Coffee. We gaan er in 2019 met zijn allen
weer een gezellig en sportief jaar van maken met leuke activiteiten.
-Debby Drienhuizen12

VocaLinde
Kerstconcert VocaLinde in volle kerk Oldeholtpade
Vrijdagavond 18 december vulde de Stephanuskerk in Oldeholtpade zich met
bijna 100 mensen, die het kerstconcert van het plaatselijke koor VocaLinde
kwamen bijwonen. Het werd een geslaagde avond waarin naast het koor ook
de aanwezigen werden betrokken bij het zingen van een aantal gezamenlijke
tradionele kerstnummers. Met nog een tien dagen te gaan voor de kerst
kwam het publiek daarmee volop in de kerstsfeer. De door dirigent Hinke
Jelsma gekozen nummers waren zorgvuldig geselecteerd en door de variatie
in deze keuze werd het een bijzonder geslaagd concert. Onder begeleiding
van Lodewijk Busscher op piano opende het koor met het wereldbekende
nummer "The Rose" van Bette Midler. Daarna liet men het publiek genieten
van "Pipes of Pease " uit het brede spectrum van Paul McCartney, en het
fragiele "Only Time" van Enya. Na het eerste meezingnummer bracht het
koor daarna een verrassend Zweeds kerstliedje "Kopängen Holy Night";
onbekend maar zeker niet onbemind. Opnieuw werd het publiek betrokken
bij het zingen met o.a. een canon "Ding Dong Bell" waarmee de sfeer nog
verder werd verhoogd. De mannengroep van tenoren en bassen mocht
daarna een eigen ingestudeerd nummer "Working man" brengen en dat
deden de vrouwen na de pauze met "Yerushalayim shel Zahav". Daarna werd
met veel enthousiasme "You raise my up" voor het voetlicht gebracht en het
tempo werd nog verder verhoogd met "African Alleluia" met
drumondersteuning van de 15-jarige Erwin Engelmann. Het concert werd
daarna met "Christmas Lights" van Coldplay afgesloten. Voorzitter Anneke
Kuperus sloot de avond af met bedankjes aan de diverse mensen die zich
hadden ingezet dit concert te verzorgen en wenste iedereen een fijne
kerstperiode toe.
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
SCO, meer dan korfbal alleen
Tijdens het schrijven van deze bijdrage is het zaalseizoen alweer zo’n beetje
halverwege. Na een matige start lijkt onze hoofdmacht sinds de kerstdagen
het lek boven te hebben en met drie achtereenvolgende overwinningen wat
afstand genomen te hebben van de fatale plaatsen 7 en 8. Indien men deze
lijn weet door te trekken zit er een leuke 2e seizoenshelft aan te komen,
waarin tevens SCO 2 en 3 hun koppositie mogen proberen te verdedigen. Bij
de jeugd zijn minder teams koploper maar de vereniging kiest er ook voor
om de teams naar leeftijd samen te stellen. Ook met minder homogene teams
als tegenhanger van deze prestatiemaatschappij hopen we een ieder de liefde
voor sport, bewegen en in het bijzonder korfbal te laten ontwikkelen.
De echte talenten komen op latere leeftijd wel bovendrijven en kiezen dan
wellicht toch als individu voor hun eigen route naar de top.
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Liefde voor de sport en vereniging vertaalt zich ook in een stukje
vrijwilligerswerk voor de vereniging zoals die tachtig vrijwilligers die de MTB
tocht afgelopen weekend in goede banen leidden of de twintig spelleiders bij
het Kangoeroe Klup Evenement in de Steense in dit zelfde weekend. Maar
ook alle A- en B- jeugd die na hun start op het Schoolkorfbaltoernooi nu met
een zekere regelmaat de fluit hanteren bij onze jongste jeugd. Zelf kunnen
sporten maar ook iets terug doen naar de club. Of de recente start van de
recreantengroep op donderdagavond in het Linde College. Oud-korfballers en
niet-korfballers samen bewegen. Ook dat is liefde!
Eind deze maand gaat de vereniging zich buigen over de bouwstenen voor
een nieuw beleidsplan. Nu al is duidelijk dat men daar graag vernieuwend in
wil zijn en maatschappelijk betrokken zoals ook tal van onze sponsoren. Sport
en de sportvereniging gaan in de toekomst veranderen. Dat is wel duidelijk.
Daar tijdig op inspelen zou fijn zijn al blijft het lastig welke richting het precies
opgaat. Wellicht gaat het ook dan minder om de prestatie en meer actief
kunnen zijn op uiteenlopende momenten: Liefde voor het bewegen Belangrijk
om dat vol te houden van jong tot oud!
Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl
-----------------------------------------------------------------------------------

OSW
Nieuwe activiteiten voor de OSW in 2019
De Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega, met bijna 100 vrijwilligers,
blijft ook in 2019 zorgen voor nieuwe activiteiten.
In februari gaat een cursus Filosofie van start. Deze cursus wordt op vier
dinsdagochtenden in februari gegeven en we hopen op een vervolg in het
najaar. Ook gaan er bedrijfsbezoeken plaatsvinden, het eerste bedrijf wat
bezocht wordt is Motip. Meer dan 130 leden, verdeeld over een aantal
middagen, gaan dit mooie bedrijf bezoeken!
Naast de vele activiteiten op het gebied van beweging, zijn er drie
leesgroepen actief (bijna vier), wordt op diverse plaatsen gebiljart en
geklaverjast, is er een workshop Klassieke muziek, worden er kooklessen
gegeven (dit keer als thema ‘de fijne keuken’, is schaken een onderdeel
evenals bowlen, sjoelen en bingo. De diverse commissies staan garant voor
een aantal uren ontspanning en plezier.
De OSW blijft ook in het nieuwe jaar een laagdrempelige vereniging, waar
voor ieder wat wils is. Zij hoopt daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan
het verminderen van eenzaamheid.
Voor meer informatie: www.osw-wolvega.nl
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Kinderpagina
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Prikbord

Te koop:
Winterbanden op lichtmetalen velgen
Merk: Vredestein Snowtrack
Bandenmaat 195/65 R15
(komen van een Golf 4)
Met een nog goed profiel
Prijs: €350,00
Telnr. 06 21283020

Vogelhuisjes te koop
U kunt bij de vogelwacht groene,
houten nestkasten kopen voor € 7.50 per stuk.
Dit jaar hebben we ook witte huisjes van
pecoliet in de verkoop.

Paasbult
In de maand januari en februari kunt
u terecht op afspraak.
Vanaf maart is de bult elke zaterdagochtend
geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur
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Kinderopvang ’t Hummelhûs
’t Hummelhûs in de winter
We hebben genoten van de prachtige witte wereld! Sneeuw en ijs blijft iets
wonderlijks voor de kinderen. We hebben sneeuw en ijs naar binnen gehaald
om het te bekijken te voelen en te proeven! De oudste kinderen deden
proefjes met ijsklontjes en water en ook de kleinste speelde met o.a.
ijsbeertjes en zeehondjes in een sneeuwlandschap. Ballonnen gevuld met
water en kleurstof veranderden in mooi ijskristallen/ballen. Prachtig om die
verwonderlijke blikken van de kinderen te zien! Dik ingepakt naar buiten om
sleetje te rijden en te rollen in de sneeuw, wat een plezier! Onze dieren
worden ook niet vergeten, extra hooi en warme knuffels voor hun allemaal!

In de kring zingen we het volgende lied en kleden we elkaar aan als
sneeuwman;
Dag meneer de sneeuwman waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman blijf maar staan.
Hier is je bezem, je sjaal en je hoed
Dag meneer de sneeuwman het staat je goed!
------------------------------------------------------------------------------------

Kerkepraot
Kerst en Nieuwjaar
Als ik dit schrijf is het 6 januari. Driekoningen dus. Dit is de laatste dag in de
kerstcyclus. De dag waarop men de gebeurtenis herdenkt dat er “Wijzen uit
het oosten”, nadat ze een opgaande ster gezien hadden, op zoek gingen naar
Jezus, de nieuwgeboren koning. In veel Engelstalige landen kent men “de 12
dagen van Kerst” Driekoningen is dan ook de laatste dag. Van oudsher is het
de dag waarop de kerststal verwijderd mocht worden , de boom ging dan ook
weg tot opluchting van menig huisvrouw die het zat was alsmaar naalden op
te moeten ruimen. De traditie wil ook dat het ongeluk zou brengen als men
de kerstboom en andere versiering zoals de kerststal pas na 6 januari zou
opruimen.
17

Ook een minder bekend spreekwoord, dat ik u graag meegeef verwijst naar
deze datum: “Driekoningenavond een sterre, dan is de lente nog verre”.
Onze kerstvakantie loopt meestal van omstreeks Kerst tot 6 januari. Dus tijd
voor schoolvakanties.
In Oost-Europa en Rusland is vandaag, 6 januari, de belangrijkste dag in de
vieringen rond Oud en Nieuw en de geboorte van Christus. Hoe kan dat? Dat
heeft te maken met wie en hoe onze jaartelling werd bepaald.
De juliaanse kalender die door Julius Cesar in vrijwel het hele romeinse rijk
werd ingevoerd was de meest gangbare. Alleen liep die niet synchroon met
de zon. Elk jaar liep men zeven dagen voor of achter, net hoe je het bekijkt.
Daarom werden er schrikkeljaren ingevoerd om zo toch “bij de tijd te blijven”.
In 1582 kwam er een verbetering : De gregoriaanse kalender. Het probleem
met de schrikkeljaren en maanden werd hierin grotendeels opgelost. Vanaf
de 16e tot de 20e eeuw werd deze ingevoerd. Deze kalender kennen en
gebruiken wij tot op heden .
“Het Oosten”, Klein Azië , Rusland etc. gebruikte nog steeds de juliaanse
kalender en daarom valt de vierdag van de geboorte van Jezus Christus daar
op 6 januari. Rusland heeft ook 10 vrije dagen maar dan vanaf 1 januari tot
14 januari (de oude “nieuwjaarsdag”). Men viert dit nog steeds zo hoewel
men ook “de , moderne datum van 1 januari” als feestdag een plek heeft
gegeven.
Na de “Oktoberrevolutie”, de geboorte van de Russische staat, is men de
gregoriaanse kalender daar ook gaan hanteren. Een uitzondering is natuurlijk
de kerkelijke kalender die nog steeds de oude data viert. Vandaar Kerst
vieren op 6 en 7 Januari. Grappig feit; de Oktoberrevolutie had dus, volgens
onze kalender, in november plaats.
Hoe dan ook men rekent het geboortejaar van Jezus Christus als de start
van onze jaartelling. Het Jodendom en de Islam hebben een andere telling.
Net als China, Iran en nog wat andere landen. Ik heb me nu maar beperkt
tot de christelijke jaartelling. Van mij had u dat ook niet anders verwacht.
Hoe u ook telt maakt mij niet uit. Vanaf deze plaats wens ik u een gelukkig
nieuwjaar! dsdenhollander@outlook.com
------------------------------------------------------------------------------------

Column
Liefde voor…… Desgevraagd heeft iedereen wel ergens een liefde voor. Voor
je gezin, je partner, je vrienden, je werk, je hobby, sport, lekker eten,
muziek, de natuur en ga zo maar door. In mijn speurtocht naar voorbeelden
van “liefde voor…”, meende ik er goed aan te doen om een aantal mensen te
bellen en hen de vraag voor te leggen. De antwoorden waren soms van dien
aard, dat ik begon te twijfelen of ik de vraag wel goed geformuleerd had. Uit
de verschillende reacties kon ik in ieder geval de volgende vraag afleiden;
mag je de liefde voor je dierbaren wel vergelijken met b.v. de liefde voor je
werk of je hobby of een dier. Is dat nu ook liefde?
Op het moment dat “Writer’s block” toeslaat, grijp ik naar de Dikke van Dale.
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Na enig speurwerk wordt het mij duidelijk. Het gaat namelijk om “liefde” of
“liefhebberij”. De definities nemen zowat een halve pagina in beslag maar
samengevat komt het hier op neer. Liefde: “Warme genegenheid,
gehechtheid aan een persoon of zaak”. Dus naast je dierbaren ook de liefde
voor je land enz. Liefhebberij: “Genoegen dat iemand in een zaak vindt”. Dus
liefhebberij hebben voor of in iets. Tot zover duidelijk.
Maar er zullen zeker voorbeelden zijn waar liefde en liefhebberij elkaar raken
of zelfs samen kunnen gaan. Kent u die prachtige reclame nog van Grolsch?
“Vakmanschap is Meesterschap”? Trotse mannen en vrouwen die poseren bij
staaltjes van hun ambacht. Beeldhouwers, meubelmakers enz. Vaak zag je
dat zij hun handen liefdevol lieten rusten op hun werkstuk. Maar volgens mij
toch liefhebberij, want het gaat om het genoegen wat zij beleven bij het
uitoefenen van hun vak. Dichter bij huis.
In het Café de Rustende Jager hangt het
portret van wijlen Jan Veenstra, ook
bekend als Jan Tjerkies. Hij was vooral
bekend om zijn vele hondjes. Met name
Keeshondjes. Ik zie hem nog rijden op zijn
Solex met één of twee hondjes achter hem
in een aardappelkistje. Die hondjes hadden
een belangrijke plaats in zijn leven. Op het
portret is hij dan ook omringd door
hondjes. Soms had hij er wel zestig! Ze
hadden allemaal een naam en waren gek
op Jan. Waar Jan was, waren ook zijn
hondjes en wanneer er een overleed was
hij ontroostbaar. Ik durf dit zonder meer
liefde te noemen. Nog dichter bij huis.
Onze vogelwacht en dan vooral de actieve
jeugdtak. Ik word er echt blij van wanneer
ik zie hoe zij met passie en toewijding
activiteiten naar zich toe trekken ten
behoeve van de vogelwacht. Excursies in het veld, het maken en verkopen
van vogelhuisjes, nestkasten enz. Naast hun schoolwerk en sport maken zij
toch tijd vrij voor de vogelwacht. Liefhebberij? Volgens mij gaat dit veel
verder en komt echte liefde voor dieren er zeker aan te pas. Dus genegenheid
voelen voor dieren. Zonder die genegenheid zou het nieuwtje er al snel af
zijn. Eén ding is mij inmiddels duidelijk; daar waar liefhebberij over gaat in
liefde (voor dieren), bestaat geen strakke grens. Dat bepaalt een ieder zelf.
Ik zou graag een aanpassing zien in de Van Dale: “Liefde: warme
genegenheid, gehechtheid aan een persoon, dier of zaak”. Voor de familie
Diever is het bovenstaande vast wel duidelijk. Oud en Nieuw. Vuurwerk.
Honden en katten die in paniek alle kanten op vluchten. Na twee dagen
tussen hoop en vrees is hun geliefde Tommy weer terecht.
Ik wens u een liefdevol 2019.
-P.R.19

Met pensioen… en dan?

Hesselingstraat nr.10. Wij zijn op bezoek bij Niek Oostra en zijn vrouw Alie.
Wij wisten dat Niek lid is geweest van het bekende orkest “The Red Comets”.
Dus hadden we wel een verhaaltje verwacht. Maar wat volgde overtrof alle
verwachtingen. Maar laten we beginnen bij het begin. Niek is geboren in 1946
te Oldeholtpade, om daar vervolgens altijd te blijven. Na de lagere school
volgde de ULO en het geheel werd afgesloten met een aanvullende
administratieve opleiding. In die tijd kon je daar prima mee aan de bak.
Bijbaantjes, zoals bezorgen voor de bakker, leverde ook nog een zakcentje
op. Het serieuze werk begon bij Halbertsma in Grou bij de loonadministratie.
Maar niet lang, want in 1964 werd hij geacht het land te verdedigen bij de
Luchtmacht. Gestationeerd in Duitsland (niet geheel met instemming van zijn
vader), werd hij ingezet bij de luchtverdediging (o.a. met Nike raketten) en
daar ook zijn dienst uitgezeten. Zag daar ook voor het eerst een Triumph
Spitfire maar daar over later meer. Hij heeft een leuke diensttijd gehad, met
een oefen uitstapje naar Mexico als toegift. “Een geweldige ervaring en dat
allemaal op kosten van Hare Majesteit”, aldus Niek.Eenmaal thuis, is hij bij
Orvelte gaan werken. Na een fusie werd dit dienstverband voortgezet bij
Üthermolen als administratief medewerker. En wel tot aan zijn vervroegd
pensioen in 1998. Maar ondertussen speelde muziek al lang een rol in zijn
leven. Al in het begin van de jaren zestig maakte hij deel uit van de “The Red
Comets”.
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Een foto uit die tijd levert een aandoenlijk beeld op van een stel jonge frisse
knapen met enorme vetkuiven. En foto’s waren er in overvloed. Een prachtige
collectie albums waar het succes van de band duidelijk in beeld werd
gebracht. Een succesvolle band dat het tot in de jaren negentig heeft weten
vol te houden, dankzij een strak beleid en een serieuze benadering van het
“muzikant zijn”. Zelfs nog een
paar singles uitgebracht. In de
nadagen was de formatie ook
bekend als “Fashion”. Een
mooie muzikale carrière om
met trots op terug te kijken.
Maar ondertussen gebeurde er
natuurlijk meer. Een gezin werd
gesticht. Vier zonen werden
geboren en Niek wijst met trots
op hun “klavertje vier”. Dit is
een groot ornament tegen hun
buitenmuur wat een klavertje
vier voorstelt. Symbolisch voor
hun vier zonen. Die zonen zijn overigens ook stapel op muziek en samen
bezoeken zij menig concert. Muziek loopt als een rode draad door zijn leven
en hij bezit, naast een aantal instrumenten, ook een collectie van wel 700
Lp’s. De liefde voor muziek gaat verder en toen hij een aanbod kreeg om met
zijn zoon naar New Orleans te gaan, werd dit met dank aanvaard. Moet je
voorstellen, een muziekliefhebber in “de muziekstad” bij uitstek! Ook het
digitaliseren van The Red Comets muziek behoort tot zijn liefhebberij. Dan is
er nog de fotografie. Prachtige foto’s aan de wanden getuigen hiervan. Zoals
bekend, heeft hij ook de foto’s verzorgd voor het Oldeholtpade Eeuwboek,
waar hij menig uurtje aan heeft besteed. De natuurrubriek van Philip Zeinstra
in de Stellingwerf, wordt vaak aangevuld met prachtig fotowerk van Niek.
Om nog even terug te komen op die Spitfire, werd ik meegenomen naar de
garage waar een prachtig exemplaar van deze sportwagen stond te glimmen.
Zijn jeugdroom toch werkelijkheid geworden. Heerlijk om daar in de zomer
mee te toeren. Maar de lijst is nog niet compleet. Niek heeft vijf jaar zitting
gehad in de Dorpskrant. En niet te vergeten, acht jaar als teammanager bij
het eerste team van SCO, waar ook zijn zoon in speelde. Daarnaast zit Niek
al 18 jaar bij HBC beleggingsclub.
Om te voorkomen dat dit interview in twee edities moet verschijnen, zullen
we er een eind aan breien en afsluiten met de vermelding dat Niek en Alie
graag fietsen, of met de Spitfire op pad gaan. Ze klussen veel in en rondom
huis. Zo heeft Alie zo te zien alle kastjes, tafels en zelfs de aanrechtkastjes
een nieuwe Look gegeven. Maar het mooiste vonden wij de “gouden muur”
in de hal. Niet alleen thuis maar ook bij hun zonen assisteren zij regelmatig
met allerhande klusjes. Al gaan gezondheid en verwachtingen niet altijd gelijk
op; hartproblemen bij Niek en reuma bij zijn vrouw, hopen wij dat zij nog
lang van hun pensioen mogen genieten.
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Agenda
11-02-2019
16-02-2019
26-02-2019
01-03-2019
11-03-2019
13-03-2019
21-03-2019
23-03-2019
26-03-2019
21-04-2019
23-06-2019
14-06 t/m
16-06-2019

Oud papieractie De Striepe
Prijsuitreiking Olpaekwist
Ledenvergadering
Plaatselijk Belang
Disco/stoelendans en
bingoverhaal
Oud papieractie De Striepe
Jaarvergadering
Speeltuinvereniging
Jaarvergadering
Vogelwacht
Inleveren kopij
Peuterochtend De Striepe
Paasbult
Autocross
Dorpsfeest

Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
Café de Rustende Jager
20.00 uur, Café de Rustende Jager
Hokje bij de ijsbaan
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
19.30 uur, Café de rustende jager
20.00 uur, De Bult Ter idzard
Tussen 09.00 en 10.00 uur
Terrein achter de kerk
Terrein achter de kerk
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
Jeroen Mulder
Piet Regtop
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.
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