Voorwoord
Maart roert zijn staart. Het is natuurlijk nooit zeker wat de winter op het
laatste moment nog voor ons in petto heeft maar met het schrijven van dit
stukje is het bijna 23 maart. En tegen de tijd dat jullie het lezen is het volop
lente. De temperatuur loopt op, de zon laat zich regelmatig zien en in veel
tuinen en bermen zijn de krokussen, narcissen en sneeuwklokjes al weer
uitgebloeid. In de morgen wordt het eerder licht buiten en tegen de avond
wordt het later donker. De klok staat al weer een uurtje vooruit….
Er moet nu in een korte tijd veel gebeuren. In en buiten het dorp zijn mensen
koortsachtig aan het werk; om huis en in de tuin. De erfenis van de winter
moet zo snel mogelijk opgeruimd worden. Borders en gazons vragen om
aandacht en er moet gesnoeid en …….nou ja, we komen tijd te kort. In
tegenstelling tot warmere landen is onze voorjaarspracht maar van korte
duur. Het begint met de primaire kleur geel (narcissen en forsythia) en in
juni is het al weer gedaan met rododendron, prunussen, en magnolia.
Gelukkig blijft de hortensia wat langer bij ons…….
Des te meer reden om volop te genieten van datgene wat het voorjaar ons
biedt. Maar laten we niet vooruit lopen op de zaken. De paasbult verdient
eerst onze aandacht. Die dreigt echt enorm te worden dit jaar. Mocht u nog
tuinafval hebben, schroom niet. Let wel: Géén stobben, geverfd hout , pallets
maar ook geen spaanplaat, geïmpregneerd hout (tuinplanken, stekpaaltjes).
Waarom? De voorschriften eisen dit nu eenmaal om een vergunning te
kunnen krijgen. En wij willen volgend jaar toch weer een paasbult? De
redactie van Holenpathe wenst u een goed voorjaar in aanloop naar een
mooie zomer.

Thema voor de volgende editie: Oost, west….
Graag kopij inleveren vóór 11 mei 2019
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Burgerlijke stand
Geboren:
08-02-2019

Lyna Evie

Dochter van Jeldou Dam en Reinder Zandstra
Hoofdweg 132
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
31-01-2018 Henk Jansen
Wilfred Berrystraat 13
24-02-2019 Otto Kuipers
Scheenekamp 11
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe inwoners:
Theo Zondergeld, Anja Veen,
Ruben, Lars en Niels Veen
Stefan Postma, Tanja Brand en Demi
Danielle, Richard, Marts en Sophie Bos
Thijs Bakker en Monique Oosterhof

Scheenekamp 2
Hoofdweg 134
Weidekamp 5
Hoofdweg 69

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

------------------------------------------------------------------------------------
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

*Adelheid en Chris beseffen zich steeds meer dat ze in een sprookjesachtige
omgeving wonen. Zowel overdag als ’s nachts ervaren ze het wel en wee van
de natuur.
Het groeien van de boom- en bloemknoppen, het geluid van de vroege vogels
maar ook het imposante gekrijs “OEH, OEH, van wellicht een uil die wacht op
gezelschap van een “HOE, HOE”.
*Of de ooievaars bij Tienus en Grietje zijn gearriveerd? Volgens Facebook wel
maar het met eigen ogen aanschouwen is toch veel leuker? Dat is natuur in
z’n puurste vorm.
*Femmie heeft op de breiclub menige dames die onder gezellig geklets de
haak- en breinaalden vakkundig hanteren.
Maar er is in ieder geval ook één dame in het gezelschap die in vroeger tijden
een “trilnaald” hanteerde. Wie of wat dat dan is, weten alleen de insiders.
*Dat een schuin aflopende dakkapel niet één, twee, drie een bouwvergunning
verkrijgt wisten de juiste beantwoorders van de KWIS natuurlijk wel.
*Zo is het ook vergaan bij Hans en Saskia. Veel “gedoe” om dat voor elkaar
te krijgen. Maar als je nu de dakkapel ziet met daarop 3 zonnepanelen dan
snap je niet waarom dat zo moeilijk moet zijn. Keurig geïntegreerd in het
geheel; een fraaie combinatie.
*Gerdien en Wouter hopen een heel bijzondere zomervakantie te beleven. Ze
gaan 5 weken vrijwilligerswerk doen in een school in Tanzania. Ze hopen
hiermee de dorpsgemeenschap te helpen maar willen ook alle schoolgaande
kinderen een attentie geven. Gedacht wordt aan een schooletui met inhoud.
De hiervoor benodigde middelen willen ze vergaren d.m.v. verschillende
acties waaronder de verkoop van overtollige ‘spullen’ op de Koningsmarkt in
Wolvega. Bent u aan het opruimen en is er iets bruikbaars bij? Bel Gerdien:
05-20218019
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Olpae Kwist wederom groot success
Zaterdagavond 16 februari 2019 om klokslag 21:00 uur was het dan zover.
Het moment waar het ganse dorp al twee weken naar uitkeek… De uitslag
van Olpae Kwist; waar zij twee weken eerder voor zaten te zwoegen. De vele
deelnemers zaten vol spanning in café De Rustende Jager, waar de
organisatie de uitslag dit jaar bekend maakte. In het dorp was de uitslag het
gesprek van de dag. Het ging over de moeilijkheidsgraad van de vragen, het
wel of niet goed hebben van bepaalde opdrachten, de danskwaliteiten en over
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degenen die de geheime opdracht moesten doen. Er werd gerept over al dan
niet te lastige vragen, mogelijk eenvoudige vragen en vragen waar niemand
op een antwoord zou kunnen komen. Aan al die spanning werd
zaterdagavond een einde gemaakt. Wim Kemper nam de microfoon tot zich
en, nadat alle sponsoren uitvoerig bedankt werden voor het mogelijk maken
van deze quiz, was het tijd voor de uitslag.
Eerst werden de winnaars per categorie bekend gemaakt. Dat dit niet een
weerspiegeling was van de uiteindelijke uitslag was het verraderlijke aan
deze bekendmaking. Langzaamaan werd er vanaf team nummer 19 omhoog
gewerkt totdat enkel nog de top vier overbleef. De leden van deze teams
konden de spanning haast niet aan en een ijzige stilte viel over de zaal. Een
speld kon je horen vallen toen Wim begon met de bekendmaking van de top
4. Een grote schok was het dat het mogelijk was dat van de te verdienen
punten de nummer 3 en 4 exact evenveel punten hadden en dus de derde
plaats moesten delen. Dit waren team Kwistetnie en Aan’t Begin met beiden
918 en een halve punt. Hierna steeg de spanning ten top. De overwinning
zou gaan naar team Het Hoekje of Team Spauwmuur, beide nog nooit
winnaar van de felbegeerde Olpae Kwist trofee geweest. Het was uiteindelijk
Team Spauwmuur, die met internationale hulp, aan het langste eind trok en
zich een jaar lang winnaar van Olpae Kwist mag noemen.
De prijzen werden uitgereikt en de avond zette zich nog lang voort met
muziek, gezelligheid en napraten over de moeilijkheidsgraad van de quiz.
Volgend jaar is er weer een nieuwe editie, met waarschijnlijk vragen waar
het dorp zich wederom het hoofd over kan breken. Olpae Kwist is een traditie
geworden, voor jong, oud, uit het dorp of buiten het dorp. Een
saamhorigheidsveroorzaker in optima forma en hopelijk zorgt het volgend
jaar weer voor nieuwe breinbrekers, samenwerking, creativiteit en teamwork.
-----------------------------------------------------------------------------------Vrijwilligerswerk Tanzania
Wij (Gerdien en Wouter van Tongeren) gaan
in de zomervakantie 5 weken vrijwilligerswerk doen op een school in Tanzania. Waar
ze behoefte aan hebben is o.a. schoolspullen.
Wij proberen zoveel mogelijk geld op te
halen om zoveel mogelijk mee te kunnen
nemen. Dit willen we doen door middel van
verschillende acties. Eén daarvan is op
Koningsdag op de vrijmarkt gaan staan en
zoveel mogelijk spullen verkopen. Maar zelf
hebben we niet zoveel spullen.
Onze vraag is of er bij de mensen op zolder
nog spullen liggen die ze toch niet meer
gebruiken en voor ons goed zijn om te
verkopen. Heeft u nog bruikbare spullen voor ons?
Bel Gerdien: 05-20218019
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Hoe werd er gestemd in Oldeholtpade voor de Provinciale Staten
van Fryslân en het Waterschap Fryslân.
Provinciale Staten van Fryslân:

Waterschap Fryslân

Aantal opgeroepen personen
Aantal uitgebrachte stemmen
Opkomstpercentage

Aantal opgeroepen personen
Aantal uitgebrachte stemmen
Opkomstpercentage

Uitslag:
1. CDA
2. P.v.d.A.
3. VVD
4. SP
5. FNP
6. PVV
7. ChristenUnie
8. D66
9. Groen Links
10. Partij voor de dieren
11. 50PLUS
12. Provinciaal Belang Fryslân
13. Natuurlijk Fryslân
14. DENK
15. SGP
16 Forum voor Democratie
Ongeldig
Blanco
TOTAAL

877
534
61,0%

96
72
76
23
16
40
15
25
37
20
22
9
1
0
3
78
0
2
535

882
531
60,2%

Uitslag:
1. CDA
117
2. Water Natuurlijk
85
3. FNP
32
4. P.v.d.A.
77
5. Lagere Lasten Burger 48
6. VVD
75
7. ChristenUnie
20
8. Partij voor de dieren 40
9. 50PLUS
29
Ongeldig
1
Blanco
7
TOTAAL
531

Bij beide verkiezingen stonden er geen personen uit Oldeholtpade op de
kandidatenlijst. Voor de totale uitslag zie www.weststellingwerf.nl
Om al vast te noteren: Donderdag 23 mei 2019; Europese verkiezingen
-----------------------------------------------------------------------------------Oproep oud papier
We willen een oproep doen aan de mensen in het
dorp om het oud papier zoveel mogelijk op de
clusterplaatsen te zetten van de afvalcontainers. Dit omdat we dit jaar met maar 1
kraakwagen rijden en dit veel tijd scheelt. We
zijn erbij gebaat als de dorpsbewoners ons zoveel mogelijk, waar het kan, daarbij helpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
-Groeten Lando MeijerinkOud Papier Coördinator
OBS De Striepe.
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Even voorstellen
Wij zijn Theo Zondergeld en Anja van Veen en sinds 01 oktober wonen wij op
de Scheenekamp 2 in Oldeholtpade samen met onze kinderen Ruben van 10
jaar en de tweeling Lars & Niels van 8 jaar.
Hiervoor hebben wij bijna 19 jaar met veel plezier gewoond op de Bremstraat
in Wolvega. Totdat ze bij ons op de deur klopten dat er belangstelling was
voor onze woning… en zo kan het gaan.
Theo werkt bij Wildkamp in Emmeloord en Anja werkt bij apotheek Swarte in
Heerenveen.
De kinderen zitten
sinds de zomer hier
op
De
Striepe;
Ruben in groep 7 en
Lars & Niels in groep
5. Ruben zit op
atletiek bij Start’ 78
in Steenwijk en Lars
& Niels voetballen in
de JO9 bij VVO.
Wij hopen hier met
net zoveel plezier te
wonen
als
in
Wolvega; maar dat
gaat vast wel goed
komen. Tot nu toe bevalt het prima!!
-----------------------------------------------------------------------------------Sinds 16 maart 2018 de sleutel mogen ontvangen van Hoofdweg 134 te
Oldeholtpade, naar een hele verbouwing zijn wij er begin augustus 2018
ingetrokken. O.a. aanbouw eraan gemaakt en de tuin behoorlijk ruim
gemaakt. Fijn om weer terug te zijn in Oldeholtpade.
Stefan Postma is 29 jaar, geboren in de Blesse en werkzaam bij Robben
Metaalrecycling in Wolvega.
Tanja Brand is 27 jaar, geboren in Oldeholtpade en werkzaam op
revalidatieafdeling in Lindestede. Per mei verhuist de hele afdeling naar het
nieuwe Medisch Expertise Centrum bij Tjongerschans.
Dochtertje Demi is 3 jaar en gaat eind van dit jaar naar basisschool De
Striepe en wordt komende zomer grote zus.
Stefan heeft altijd aan hardlopen gedaan, maar sinds de rugoperaties 4 jaar
geleden staat dit op laag pitje. Tanja heeft altijd bij SCO gekorfbald maar
door gezondheidsproblemen gestopt.
Verder komende zomer nog een aantal klusjes en karweitjes afmaken om
het huis helemaal klaar te maken. We zijn erg gelukkig in Oldeholtpade en
genieten van de ruimte en de gezelligheid van het dorp.
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Verfraaiing fietstunnel ‘De Koele’
23 april is het zover! De commissie “verfraaiing fietstunnel De Koele” gaat
samen met de Stichting Aerosol Art Drachten en de oudere schooljeugd van
O.B.S. De Striepe de fietstunnel met graffiti verfraaien.
Bewoners van Oldeholtpade hebben meerdere malen aangegeven dat de
tunnel er onverzorgd uitziet. Dit is dan ook de reden dat het Plaatselijk
Belang anderhalf jaar geleden een commissie heeft opgericht om een plan
te maken voor het verfraaien van de tunnel.
Gedurende deze anderhalf jaar zijn de financiële middelen, het ontwerp en
de toestemming van de provincie geregeld. De gemeente Weststellingwerf,
het Rabobank Coöperatiefonds en het Bercoopfonds hebben toegezegd
een financiële bijdrage te zullen leveren en Stichting Aerosol Art Drachten
heeft in samenwerking met de commissie, en mede met inbreng van de
schooljeugd, een ontwerp gemaakt.
Met de graffiti willen we bewerkstelligen dat de tunnel netjes blijft; door de
jeugd erbij te betrekken, willen we tevens de jongeren aanmoedigen om de
muren niet opnieuw te bekladden.
Met andere woorden we willen graag de omgeving wat mooier maken en
tevens proberen het vandalisme door de jeugd te stoppen.
23 April gaan we van start met het aanbrengen van het ontwerp.
Hieronder ziet u het ontwerp voor beide zijden van de tunnel.
Houdt u er rekening mee dat de tunnel in de week van 22 april en de week
erop vermindert doorgankelijk is.

Er zullen hekken geplaats worden en wij verzoeken u om van uw voertuig af
te stappen en vaart te minderen.
Wij verheugen ons op dit project en zijn ervan overtuigd dat het heel mooi
gaat worden! Wij hopen dat we kunnen rekenen op uw begrip tijdens de
werkzaamheden en nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen!
-Vriendelijke groet, De commissie “verfraaiing fietstunnel De Koele”7

WhatsApp Buurtpreventie
De beheerders van de WhatsApp buurtpreventie groepen, de politie en de
gemeente hebben onlangs geëvalueerd en de volgende afspraken
gemaakt:
- WhatsApp Buurtpreventie is een buurtwacht, geen buurthuis.
- Gebruik Buurtpreventie WhatsApp volgens de SAAR afkorting
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen en
informeer uw buurtpreventie WhatsApp groep dat u de politie
heeft gebeld.
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan
- Een Buurtpreventie WhatsApp is bedoeld om verdachte of gevaarlijke
situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. Speel nooit voor
eigen rechter! Koppel in de melding in de appgroep direct door of u
actie heeft ondernomen en welke actie (112 bellen of aanspreken bv).
Politie en gemeente hechten veel waarde aan buurtpreventie.
Zie onderstaande cijfers en feiten:
- 60% van de heterdaadaanhoudingen wordt door burgers geïnitieerd;
bij de zogenaamde slachtoffermisdrijven is dit percentage 87%.
- niet meer dan 1 op de 9 waargenomen misdrijven wordt binnen enkele
minuten via het spoedkanaal (112) gemeld.
- Gemiddeld heeft een inbreker 30 seconden nodig om een huis binnen te
komen.
- Slechts 1 procent van alle inbraken vindt plaats door het breken van een
ruit.
- Negen van de tien inbraken vallen onder het begrip: gelegenheidsinbraak.
- 9% van de woninginbraken worden opgelost.
In Oldeholtpade zijn er 9 WhatsApp buurtpreventie groepen. Dit houdt het
volgende in: Burgers die op elkaar letten en via de smartphone
met elkaar communiceren over verdachte situaties.
Elke WhatsApp groep in Oldeholtpade heeft één of meer beheerders.
De beheerders zitten in alle 9 groepen als schakel tussen de groepen.
Mocht u nog niet in één van de 9 WhatsApp buurtpreventie groepen van
Oldeholtpade zitten, maar dit wel willen, kunt u een mail met uw naam,
adres en telefoonnummer sturen naar: Wanda Buist- fambuist@home.nl of
Annemiek Hoekstra, annemiek.a.m.hoekstra@gmail.com
Zij zullen er dan voor zorgen, dat u toegevoegd
wordt in de WhatsApp groep van uw buurt.
Als u andere zaken zoals bijv. gevonden/verloren
voorwerpen wilt melden, kunt u dit doen via de app
NEXT DOOR. U kunt deze downloaden via de Play
Store/App Store. Het is natuurlijk ook mogelijk om voor deze zaken een
aparte WhatsApp groep te maken, maar dit is aan de buurt zelf.
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U wilt wel zonnepanelen maar het eigen dak is niet geschikt?
Op het gebied van energie en duurzaamheid is een hoop beweging. De bodem
van Groningen daalt en dus moeten we het gebruik van gas verminderen.
Wat het precies gaat worden kan per straat/wijk/buurt/dorp/stad verschillen.
Wel zullen we op een andere manier elektriciteit moeten gaan opwekken. Met
zonnepanelen kan iedereen z’n eigen elektriciteit opwekken.
Het gemiddeld stroomverbruik van een Nederlands gezin is zo’n 3000Kwh.
Met ongeveer 10 a 12 panelen zou je dit verbruik kunnen compenseren en
daarmee verlaag je de maandelijkse kosten voor elektra.
Het mooiste is als dit kan met zonnepanelen op het eigen dak.
Helaas zijn niet alle daken hier geschikt voor. Bijvoorbeeld als een dak teveel
in de schaduw staat.
Dan is het mogelijk om binnen het eigen postcodegebied te investeren in
zonnepanelen op het dak van iemand in de buurt. Zo kun je wel profiteren
van de opbrengst van zonnepanelen.
Energie coöperatie De Toekomst in Steggerda houdt zich bezig met duurzame
energie doet dit o.a. door het ontwikkelen van kleinschalige postcoderoos
projecten voor zonnepanelen. In 2018 is aan de Vaartweg in Steggerda het
eerste boerderijdak vol gelegd met zo’n 200 panelen. De 14 eigenaren van
deze panelen wonen in het postcoderoosgebied van Steggerda.
Op dit moment is de coöperatie bezig met het ontwikkelen van een zonnedak
aan de Meenthe in Wolvega.
Dit
biedt
weer
mogelijkheden
voor
andere
geïnteresseerden
om
te
investeren in zonnepanelen. Dit project volt
onder de zgn. Postcoderoosregeling. In bijgaand kaartje zijn de
postcodes weergegeven
welke vallen binnen de
postcoderoos van de
Meenthe.
Ook Oldeholtpade valt
binnen deze postcoderoos. Dit is dus uw kans
om te investeren in uw
eigen
zonnepanelen!
Voor €250,- per paneel
van 305 wattpiek kunt u
participaties kopen in dit project. EC de Toekomst geeft ook adviezen in het
Besparen, Opwekken en Leveren van energie.
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Daarnaast is EC de Toekomst op zoek naar daken t.b.v. zonnepanelen. Ook
boerderijdaken met asbest zijn hiervoor interessant en kan er zelfs subsidie
voor beschikbaar zijn.
Wanneer er de behoefte is om in Oldeholtpade een eigen Energiecoöperatie
op te richten dan kan EC de Toekomst daar ook ondersteuning en advies bij
bieden.
Meer info kunt u krijgen bij:
Energie coöperatie De Toekomst
Email: ecdetoekomst@gmx.com
telefoon: 0561-441189
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Vooraankondiging:
Talentenjacht

Rock Friday!
Vrijdagavond 14 juni in de feesttent
Optredens voor en door het dorp!
Zingen, dansen, goochelen, kunstjes enz..
alles kan en mag.
Opgave voor 1 juni 2019
Mailen voor opgave en meer informatie naar:

Suzan.devries@live.nl
Tip: Doe wat samen met je buurt
In de pauze weer BINGO!
-----------------------------------------------------------------------------------Autocross Oldeholtpade 2019
Let op: de jaarlijkse autocross te Oldeholtpade is gewijzigd naar zondag 7
juli 2019.
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Film ‘Daor klept de klokke weer’ de eerste speelfilm in het
Stellingwerfs
Zondagochtend 16 juni tijdens
de zomerfeesten voor jong en
oud
Op zondagochtend 16 juni hebben
we de eer om Sietske Bloemhoff,
directeur van de Stellingwarver
Schrieversronte te mogen ontvangen waarbij de veel besproken
Stellingwerfse film ‘Daor klept de
klokke weer’ wordt getoond. De
dertig minuten durende film toont
de geschiedenis van de Stellingwerven. De film gaat over de strijd
rond 1500 en is gebaseerd op het
boek dat Hendrik Hoogeveen
schreef in 1959.
In de volgende editie van de
dorpskrant volgt het gehele programma van het dorpsfeest.
------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
En dan is et seizoen van de optredens van the Flying Stars al weer bi’jna
veurbi’j. Nog een keer naor Lycklamastins en dan de koffers weer even in de
stalling. Mar meensken, wat een leuk seizoen hewwe had. Overal waor we
optreden hebben deden de meensken mit an de gymmestiekoefeningen. En
de beamer is goed in gebruuk west, et filmpien mit de auto en de mooie
plaeties bi’j Aagje heur lieties.
Wat ok mooi was, was et weekend in Noordwoolde, op de zaoterdagaovend
en weer een veurstelling op de zundagmiddag. Daor bliekt zeker vraog naor
te wezen. Dat doen we volgend jaor dus ok weer. We hebben ok een eigen
aovend had in Ooldemaark. Mit meziek van Sander Metz. Geweldig!! In de
pauze zongen ze mit mekere Kastlieties, en dat in meert.
Alberto het wel flink an bak west, want hi’j moest et een peer keer zonder
Japie doen. We hopen dat Japie volgend jaor ok weer van de peti’j is
netuurlik.
We bin now al weer doende mit ni’je schetsies. We hebben al zovule, dawwe
kiezen kunnen. Ok de lieties bin uutzocht. Harmen is bezig mit tekesten
daorveur.
Netuurlik hopen we dat we weer net zoe’n mooi pergramme in mekere dri’jen
as oflopen jaor. Wi’j doen in ieder geval allemaol oons best.
-Femmie11

V.V.O.

In memoriam
Op 24 februari kwam het droevige bericht dat Otto Kuipers was overleden.
Otto was een begrip in ons dorp en de ouderen onder ons herinneren zich
Otto ook nog goed uit de periode dat hij met zijn twee trouwe schimmels de
melkbussen naar de melkfabriek in Wolvega bracht. Daarna liep hij jarenlang
achter de vuilnisauto, wat ook fysiek een zware klus was in die dagen. Al op
jonge leeftijd was hij betrokken bij het prille begin van de voetbalclub VVO.
Velden onderhouden, kalken, toto ophalen en allerhande klusjes verrichtte
hij rondom de club. Hij was een “stille, onzichtbare” werker en bestuurlijke
bezigheden waren niet aan hem besteed. Verder was hij natuurlijk jarenlang
actief in het eerste elftal van VVO. Volgens mij heeft hij tot nu toe de meeste
keren het blauwe VVO-shirtje met de witte V aangetrokken in het
vlaggenschip van onze vereniging. Ook met voetbal was hij een stille werker
die nooit opgaf, en passend bij zijn karakter zeer weinig gele kaarten heeft
gekregen gedurende al die honderden wedstrijden. Later speelde hij nog tot
op hoge leeftijd in de lagere teams met hetzelfde enthousiasme.
Otto, we zijn je als club veel dank verschuldigd, want je stond aan de wieg
van deze bloeiende vereniging. Wij wensen Pietje, René en Erwin en verdere
familie veel sterkte met dit grote verlies. Gelukkig hebben wij als eeuwig
aandenken nog ons logo van de club. Zoals u misschien wel weet heb ik een
grote fantasie, maar als je goed kijkt dan lijkt ons bekende “voetbalpoppetje”
sprekend op Otto. Wij denken dan ook dat de creatieve schepper Isidore
Spreekmeester in Otto zijn inspiratie vond en dat idee blijven we koesteren
en kijken dan nog jaren met een tevreden glimlach naar deze steunpilaar van
de vereniging.
-Freddie------------------------------------------------------------------------------------

V.V.O.
Koekactie VVO 17 april 2019
Op woensdag 17 april houdt Voetbal
Vereniging
Oldeholtpade
haar
jaarlijkse
koekactie. U kunt de jeugd van VVO tussen
17.00 en 19.00 uur bij u aan de deur
verwachten voor het verkopen van heerlijke
kruidkoek. De koeken kosten €2.50 per stuk.
Hiermee ondersteunt u de jeugd van de
vereniging waarmee zij onder andere nieuwe
materialen kunnen aanschaffen.
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De Striepe
Plaatselijk Belang heeft onze leerlingen van de bovenbouw gevraagd om mee
te denken over de onderwerpen van de graffiti in de fietstunnel. Nu ligt er
een prachtig ontwerp en mogen de leerlingen ook de handen uit de mouwen
steken.
Het echte aanbrengen van de kunst is een stap te ver maar ze gaan ervoor
zorgen dat de onderlaag in de goede kleur komt.
Als team hebben we net een scholingstraject afgerond van het
EDI-model.
Dit is een manier van instructie geven met name voor lessen waar iets nieuws
wordt geleerd. We hebben dit afgesloten met een quiz over de theorie,
filmpjes uit de praktijk en een presentatie over het geven van feedback. Zeer
interessant en de leerkrachten passen dit nu toe in hun lessen.
Werken met wisbordjes heeft het voordeel dat alle
kinderen actief meedoen. De leerkracht kan snel
checken of de kinderen het allemaal begrijpen en

de verwerking zelfstandig
kunnen maken op het
chromebook of werkboek.
Met beurtenstokjes iemand
kiezen is anders dan de
vinger omhoog steken als je
het antwoord weet. Ook nu
zijn alle kinderen actief aan
het meedoen en overleggen
bijvoorbeeld
met
een
schoudermaatje.
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Wat is het voordeel van het EDI model? De kinderen krijgen een goed
voorbeeld van de leerkracht die één manier voordoet. Daarna doen ze het
samen met de leerkracht zodat de strategie goed wordt geoefend. De
volgende stap is dat kinderen het alleen of nog in tweetallen eigen maken en
tot slot checkt de leerkracht of de leerlingen het
lesdoel beheersen. Daarna heeft de leerkracht tijd om
kinderen extra instructie te geven. Kinderen zijn
actief betrokken en krijgen een gemotiveerde
houding om de les te maken omdat ze weten na de
check of ze zelf de les kunnen maken.
Als laatste informatie over ons ‘Gezonde School’
beleid. We hebben een half jaar lang meegedaan met
schoolfruit. Drie keer per week werd dit voor de
kinderen geleverd. De kinderen hebben nieuwe fruit
en groente soorten kunnen proeven en hebben
misschien al eens gevraagd om eens wat anders te
kopen dan ze gewend zijn. Gezonde voeding draagt
bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder
kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. We hebben ook
meegedaan aan de schoonmaakdag op het schoolplein en in het dorp. Een
mooi initiatief dat kinderen bewust maakt/ houdt dat afval in de afvalbak
moet.
-Team De Striepe-----------------------------------------------------------------------------------Groep 3/4
De kinderen hebben zelf gekozen welke onderwerpen op deze pagina
moeten komen. Ze hadden veel ideeën, dus zoals u kunt lezen is het erg
gevarieerd!

Deze groep houdt erg van knutselen. We zijn weer begonnen met leuke
werkjes die met het Thema voorjaar te maken hebben. U ziet ze op deze
pagina.
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Elke donderdag krijgen de kinderen Nieuwsbegrip. Ze lezen een tekst over
een actueel onderwerp bijvoorbeeld:
* Het jaar van Rembrandt,
* De klimaatverandering,
* Carnaval
* SIRE campagne #doeslief.
We maken tijdens deze lessen dan posters, spelen een quiz, werken samen
en geven elkaar mooie complimenten.

Onze school is een gezonde school. We krijgen 3x in de week schoolfruit. Elke
week iets anders en altijd een verrassing. Van wortel tot aan kakifruit. En we
hebben 2x per week gym. “10 tellen in de rimboe” vinden veel kinderen een
leuk spel om in de gymzaal te spelen. Maar ook de touwen en ringen zijn
favoriet. Af en toe krijgen we kisten met: badmintonrackets, hockeysticks of
circusmaterialen.
We werken sinds dit schooljaar in groep 4 veel met Chromebooks. De
kinderen oefenen tafels, taal en rekenlessen op deze computers. Ook oefenen
ze spelling. De kinderen vinden dit erg leuk. Uiteraard doen we ook nog veel
zonder computer. Zo hebben de kinderen laatste twee-teken klanken van wol
gemaakt en daar zelf woorden bij bedacht:
En ten slotte: In groep 3 hebben we een nieuwe methode voor het lezen. Met
leuke digibord opdrachten en allemaal nieuwe boekjes! En dat lezen kunnen
ze inmiddels al best goed!
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Pannenkoekendag 12 juni 2019
Op 12 juni wordt er een gratis pannenkoekendag georganiseerd voor de
ouderen (60+) in de dorpen Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde. Op
deze dag zullen de leerlingen uit groep 6/7/8 van obs De Striepe
pannenkoeken bakken en serveren aan de ouderen. Opgeven kan door het
onderstaande formulier ingevuld in te leveren op basisschool De Striepe, door
te bellen met De Striepe op 0561-688500 of naar directie@obsdestriepe.nl te
mailen. Mocht u aanwezig willen zijn bij de pannenkoekendag dan dient u zelf
voor vervoer te zorgen.
Opgave graag vóór 1 juni. Vol = Vol
Locatie: De Bult Ter Idzard
Datum: Woensdag 12 juni
Inloop vanaf: 11:45 uur
Eten vanaf: 12:00 tot 13:00 uur
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik geef mij op voor de gratis pannenkoekendag op 12 juni 2019.
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………
Aantal pers:

……

Telefoonnr: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Ook bij De Scheeneruiters hebben ze de ‘Kolder in de kop’, het outdoor
seizoen begint weer vanaf april.
Dit betekend dat de lessen en wedstrijden weer buiten zijn. Met hulp van
leden en vrijwilligers maken we ons clubterrein aan de Stellingenweg klaar.
Er word gesnoeid, gemaaid, de rijbakken gesleept en het materiaal gecheckt.
De kantine en het meubilair buiten krijgen een poetsbeurt en dan zijn wij
klaar voor weer een gezellig, sportief buitenseizoen.
De eerste lessen starten op woensdagavond 4 april en de eerste zomeravond
wedstrijd op donderdag 18 april.
Ben jij nieuwsgierig geworden naar onze vereniging, kom dan gezellig eens
een kijkje nemen bij één van onze lessen. Ben je zelf in bezit van een
paard/pony en lijkt het je leuk om deel te nemen aan onze lessen? Kom dan
eens langs of neem contact op door een mail te sturen naar
bestuurscheeneruiters@hotmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op de
website www.scheeneruiters.nl. Wellicht tot gauw!
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Tennisvereniging In et Hoolt
Oldeholtpade beschikt al jaren over 3 prachtige
tennisbanen, waar alle bezoekers altijd alleen maar
lovend over zijn. Maar wat vinden de dorpsgenoten
eigenlijk? Kom gerust maar eens kijken.
Ken je een lid, vraag maar eens of je ook een balletje
mag slaan. Mag hoor. Is leeftijd belangrijk? Welnee,
maakt niets uit, we hebben cracks en kneusjes van alle
leeftijden. Is het
duur? Voor € 100
per jaar ben je al
lid en kun je
tennissen zoveel
je wilt. Kun je ook
les krijgen? Zeker
wel,
kijk
op
onze
website
www.tvinethoolt.nl. Is het gezellig? Nou
reken maar ……….en nog heel gezond
ook.
En elk jaar wint een enthousiast lid de
Hoolthakkerspries.
Dit jaar was het een
bekende dorpsgenoot. Wie
herkent hem nog van deze
foto uit 1997?
Met of zonder kolder in de kop, maar
gauw naar die tennisbaan!
-Bouke Kleefstra, bestuur TV In et
Hoolt------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup / Reuzenpanda's
Kangoeroe Klup
Wist u dat kinderen bij de kangoeroes en panda’s niet alleen hun
motorische vaardigheden ontwikkelen? Maar ook leren

in groepsverband te sporten

zich vrij te bewegen

te luisteren naar een trainer

te vertrouwen op een trainer of begeleider

lijkt heel simpel, maar op hun beurt te wachten

omgaan met teleurstellingen

maar ook hun angsten overwinnen

spelen en sporten met leeftijdgenootjes
17

We








daarnaast ook nog andere activiteiten ondernemen, zoals
met elkaar naar monkeytown
naar de jungle van de Kinderkei
naar een kangoeroe evenement gaan waar dan wel 100 kinderen
aanwezig zijn
met elkaar naar een kerstdiner gaan
op mogen lopen met SCO1 voor een groot publiek
een speurtocht op het veld bij SCO
paaseieren zoeken bij SCO

Wist u dat we door de vele animo de Kangoeroe Klup in 2 groepen hebben
opgedeeld? 3-4 jaar bij de Kangoeroes op zaterdagochtend en 5-6 jaar bij de
Reuzenpanda’s op dinsdagmiddag.
Zo kunnen we meer leeftijdsgebonden spelletjes doen en houden we er bij
de panda’s ook rekening mee dat de kinderen ook zwemles hebben waardoor
ze misschien niet altijd aanwezig kunnen zijn.
Neem gerust contact op voor meer informatie!
www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
De wei lokt
De kolder in de kop. Dat zie je vaak bij jongvee als ze na een hele lange
staltijd weer naar buiten mogen: De wei in. Meer ruimte. De frisse lucht
opsnuiven. Elkaar achterna zitten. De eerste verse grassprieten eten.
Het lijkt wel een beetje op de korfballers die begin april ook weer de
sporthallen verlaten en het veelal groene kunstgras opgaan. Sinds kort geen
grotere veldafmetingen, maar wel lekkere frisse buitenlucht en soms koude
handen die goed schieten lastig maken. Sommige ‘bikkels’ zie je dan met
korte mouw aantreden, terwijl vanuit de vereniging vaak geadviseerd wordt
rekening te houden met de buitentemperatuur gezien het gezegde: April doet
wat ie wil!
Terugkijkend op de zaal kunnen we constateren dat onze hoofdmacht geen
daverend zaalseizoen heeft gedraaid en dat de in januari binnengehaalde
punten uiteindelijk beslissend bleken voor nipte handhaving. Na het
wegvallen van allrounder Melvin Frieswijk door ernstig knieletsel bleef SCO
in de laatste vijf wedstrijden namelijk puntloos. Beter deden SCO 2 en 3 het.
Met nog twee speelronden te gaan heeft SCO 2 zowaar nog kans op promotie
naar de reserve Hoofdklas. Zaaltitels waren er voor SCO E3 en F2, terwijl
SCO A1 en D1 ook nog titelkansen hebben in het laatste zaalweekend.
Tijdens de NL Doet dag werden er alweer de nodige werkzaamheden verricht
voor de herstart op de eigen accommodatie in het paasweekend met op het
programma de derby SCO – Mid Fryslan.
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Ook starten dan de clinics voor het Schoolkorfbaltoernooi op 15 mei in
Noordwolde en de voorbereidingen voor het voetbaltoernooi voor nietvoetballers. Ook de groeiende recreantengroep, die er via de aanmelding van
Josien Scheltinga ervoor zorgde dat SCO over de 300 leden ging, zal dan de
overstap naar buiten maken. Daarnaast gaat de vereniging haar licht
opsteken richten 65+ korfbal bij een clinic in Oldeberkoop en Anders Sporten
voor kinderen, die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij een reguliere
sportvereniging. Dit alles in het kader van meer maatschappelijke
betrokkenheid met betrekking tot sportbeoefening in de toekomst.
Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl
----------------------------------------------------------------------------------

IJsclubvereniging Naar Buiten
Dit jaar konden we helaas niet schaatsen op onze eigen baan, maar we
hebben toch mooi kunnen schaatsen met elkaar in Thialf
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Kinderpagina

De kids/paas puzzel is dit keer een prijsje aan
verbonden. Voor 11 mei oplossing zenden naar
holenpathe@gmail.com.

Leefdtijd tot 13 jaar.
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Prikbord

Wie wil onze groentetuin.
Ik kan het zelf niet meer
Neem contact op met
N. Zeinstra Tel. 688408

Paasvuur
Eerste paasdag (21 april)
Terrein achter de kerk

Koekactie V.V.O
17 april van 17.00-19.00 uur
Huis aan huis

Fruithof De Struikrover
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.
(info@destruikrover.nl) of even bellen (06-15127965).
-Ruben Abma21

Jeugdwerk kerkgemeente Ter Holten
Even Kennismaken,
U hebt het waarschijnlijk wel gemerkt of u heeft het al gezien, misschien
bent u zelfs naar de open dag geweest en hebt u het zelf beleeft; vorig jaar
in de maand mei heeft de kerkgemeente Ter Holten een nieuw kerkelijk
centrum in gebruik genomen achter het bekende dorpscafé De Rustende
Jager.
Hierin bevindt zich een grote zaal voor grote activiteiten, een vergadervertrek
en op de bovenste verdieping hebben we een jeugdhonk ingericht
Op de zolder van de ‘Hooibarg’ houdt onze kerk zijn bijeenkomsten voor de
jeugd. Voor de oudere jeugd, vanaf 12 jaar, is er ‘Connect’. Met een tiental
jongeren komen we eens in de twee weken bij elkaar om het nieuws door te
nemen; wat gebeurt er in de wereld, hoe is het met jezelf, wat viel je op of
wat zit je dwars. De sfeer is ontspannen en open. 2 Keer per jaar gaan we
met de jeugd op pad; we gaan uit eten of, zoals aan het begin van dit
jeugdwerk seizoen, zijn we met elkaar gaan Karten in Heerenveen. Even
waande onze jeugd zich als onze Max Verstappen en mochten ze zich uitleven
op het ‘circuit’. Hierna even met elkaar afsluiten in het jeugdhonk met een
frietbuffet.
Het is voor ons erg handig dat de Rustende Jager nu een goed restaurant
herbergt! Het is leuk om dit met de jeugd te doen en uiteraard belichten wij
dit ook vanuit ons geloofsleven. We spreken over waarden en normen en hoe
en wat mensen kunnen denken voor wat betreft eerlijkheid , vooroordelen,
pesten en opgroeien en opvoeden. Maar we komen vooral ook bij elkaar om
even bij te praten en wat te borrelen (fris) met een snackje of gebak. We
beginnen om 20.00 uur en meestal tot 21.30 uur (vaak later).
Voor de kinderen van de basisschool is er ‘Enjoy’. Met zo’n 12 tot 15 kinderen
zijn wij een gezellige en hechte groep. We komen om de 14 dagen op
vrijdagavond bij elkaar. Eerst praten we gezellig met elkaar. Daarna wordt
er een stukje uit de kinderbijbel gelezen.
We praten er daarna even over. Vaak gaan de
vertellingen uit de bijbel over onderwerpen die
we naar deze tijd kunnen trekken. Hoe ga je
met elkaar om bijvoorbeeld of wat vinden we
van pesten. Daarna gaan we samen iets
knutselen of een spelletje doen. In deze periode
gaan we op weg naar Pasen met de 40 dagen
tijd. We beginnen de vrijdagavond om 18.30
uur en we proberen om 19.45 uur klaar te zijn.
We zijn erg blij met de nieuwe plek voor onze
jeugd! Mocht u eens willen komen kijken dan
bent u altijd welkom.
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Column
Het thema “Kolder in de kop” leek mij een uitgelezen kans om eens flink uit
te halen naar hypes zoals zure regen, klimaatgekte, vaccinatiegekte en
energietransitie. Ik zou mijn ongezouten mening over deze onderwerpen de
vrije loop laten, uiteraard doorspekt met wat humor maar wel recht voor zijn
raap.
Maar met de recente dramatische gebeurtenissen in gedachte en de politieke
verschuivingen na de verkiezingen van 20 maart, vind ik het allemaal toch
een beetje te veel van het goede. Wat had ik er nog aan toe kunnen voegen?
De verkiezingen gingen uiteindelijk maar om één thema: Klimaat! De meeste
partijen meenden hier op in te moeten zetten. Zonde eigenlijk, want er zijn
nog zoveel andere dringende zaken die onze aandacht verdienen. Maar
uiteindelijk heeft diezelfde klimaatdiscussie (of gekte, zoals u wilt) voor deze
verrassende uitkomst gezorgd. In ieder geval een duidelijk signaal dat niet
alle Nederlanders klakkeloos meegaan met voorgekauwde “talkshow”
meningen. Of je het daar nu mee eens bent of niet. Volgens mij valt het in
Oldeholtpade wel mee met die klimaatkoorts. Tenminste afgaande op de vele
houtkachels, allesbranders en open haarden. Je hoeft ze niets eens te zien,
je kunt ze wel ruiken. Ik persoonlijk vind het prima, zolang je het onderwerp
”klimaat” maar even laat voor wat het is.
“Kolder in de kop” is één van de vele spreekwoorden die onze taal rijk is.
Deze spreekwoorden zijn vooral afkomstig uit de agrarische sector en de
maritieme wereld. Kolder (of Molenkolder) kwam voor bij runderen maar
meest bij paarden die alsmaar hetzelfde rondje (moesten) lopen in de
korenmolen. Ze werden er gek van. Ze kregen kolder in de kop. Mensen
kunnen ook “kolderiek” gedrag vertonen. Dus u bent gewaarschuwd.
Om toch maar met een positieve noot af te sluiten; de
hype rond de vaccinatieperikelen lijkt zijn einde te
naderen. In Denemarken is onlangs een grootschalig
onderzoek naar de relatie tussen vaccineren en
Autisme afgesloten. Meer dan 600.000 kinderen
hebben hier aan meegewerkt. Er is geen enkel bewijs
gevonden die zou wijzen op een verband tussen
vaccinatie en Autisme. Vandaar dat ik verheugd was met het artikel in de
“Stellingwerf” over deze materie.
De vaccinatiehype lijkt geen voet aan de grond te krijgen in onze contreien.
De eerste Friese jongeren tussen 14 en 18 jaar werden onlangs in sporthal
De Steense gevaccineerd tegen het levensgevaarlijke meningokokken. In
totaal krijgen 34.000 jongeren een inenting. Niet alleen belangrijk voor de
jongeren zelf maar ook vooral om een uitbraak van deze ziekte te voorkomen.
Hulde! Ik vind dit persoonlijk heel belangrijk omdat ik tot een generatie
behoor die dankzij een uitgebreid vaccinatie programma in de jaren 50 en
60, vrij is gebleven van vreselijke ziekten zoals pokken, rode hond, kinkhoest
en difterie. En daar ben ik dankbaar voor.
-P.R.23

Met pensioen… en dan?
We zijn op bezoek bij Sipke
Lantinga,
Stellingenweg
nr.54. Sipke is geboren
(1948) en getogen op dit
adres en er altijd gebleven.
Wat
toen
nog
de
onverharde
Bovenweg
heette. Zijn ouders hebben
daar ook altijd gewoond.
We hebben het wel over
meer dan honderd jaar
Lantinga traditie op deze
plek! Dat “geboren” hoort
nu
eenmaal
bij
het
gezegde maar de waarheid
gebiedt te vermelden dat
de daadwerkelijke geboorteplaats
vond
in
het
ziekenhuisje
aan
de
Hoofdstraat
West
te
Wolvega. Na de lagere
school volgde de Landbouwschool te Oldeberkoop.
Een
veelzijdige
scholing met een gedegen
basis onder leiding van de
bekende “Meester Bosje”.
Gedegen basis is het juiste woord want veel van de competenties die voor
een boer onmisbaar zijn, kregen de leerlingen mee. Men moest zich later zelf
kunnen redden op de boerderij. Vandaar de aandacht voor technische
vaardigheden. Daarover later meer. Als jonge man ging hij natuurlijk ook op
stap. Favoriete plaatsen waren Marum of Appelscha. Maar voor muziek zoals
BZN of The Dizzyman’s Band kon je ook terecht in de Witte Paarden. Al hoe
laat het ook werd, de koeien moesten ’s morgensvroeg wel gemolken
worden………!
Sipke werd boer en heeft dat vele jaren gedaan. Waar zijn ouders een
gemengd bedrijf hadden, hield Sipke het bij melkvee. In 1974 ging hij
trouwen met Ria. Ze hadden ± 50 koeien op zo’n 30 bunder land. Want Ria
werkte net zo hard mee op het bedrijf en met veel plezier. Dat ze op 19 jarige
leeftijd moest stoppen met haar baan, omdat ze ging trouwen, was echt geen
straf. Het gezin werd verrijkt met twee zonen, Niels en Jan. 1976 kwam er
een nieuwe stal, die hij zelf bouwde. Een ligboxenstal heeft hij nooit zien
zitten. Hij is in 2001 gestopt met boeren op 53 jarige leeftijd. Het jaar dat de
M.K.Z. uitbrak onder de koeien en vanwege het uitblijven van een opvolger.
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De koeien werden verkocht maar hij behield nog zes bunder land voor de
verkoop van kuil. Daarna heeft hij nog tien jaar gewerkt bij smederij v.d.
Veer, waar hij veel paardenboxen installeerde. Uiteindelijk ging Sipke op 63
jarige leeftijd met pensioen. De Lantinga’s zijn een echt paardengezin. Alles
draaide om paarden; voor en na zijn pensioen. Ze hebben ooit 13 Friese
paarden gehad. Om een indruk te geven van hun
betrokkenheid bij paarden, het volgende lijstje:
Meer dan 50 jaar trouw- rijden en Sinterklaas
rijden met koets en twee paarden. Jarenlang
meegedaan aan Paarden-ballet. Sipke is 40 jaar
keurmeester geweest bij het K.F.P.S. Koninklijk
Fries Paarden Stamboek.
Daarnaast ook nog zitting in het paardenfonds
verzekeringen bestuur. En wat prijkt er op de
achtergrond van de trouwfoto? juist ja, een
Fries paard!
Ondertussen brak een minder goede tijd aan: op
zijn 60 ste kreeg Sipke Lymfklierkanker. Na lang en zwaar kuren (méér dan
een jaar) en een leven tussen hoop en vrees, is de kanker zo goed als
verdwenen. Met ieder half jaar een controle in het ziekenhuis is de ziekte nu
beheersbaar.
Wie denkt dat de fut er toen uit was, zit er naast! De man zit nooit stil. Wat
te denken van: vrijwilliger bij het Dorpsarchief, Plaatselijk Belang,
Penningmeester van ijsclub en begrafenisvereniging, vrijwilliger bij de
dorpscamping. Onlangs nog zeer actief geweest bij de totstandkoming van
glasvezelverbinding in onze regio. Bovendien is hij een vraagbaak voor
iedereen die belangstelling heeft voor de plaatselijke historie en natuur. Over
de Ruilverkaveling kan hij wel een boek schrijven (doorspekt met humor).
Het mag een wonder heten dat hij nog tijd heeft voor andere activiteiten. Bij
voorbeeld met Ria op vakantie gaan. Vaak op fietsvakanties
in het
buitenland. Met gewone fietsen, wel te verstaan! Daarnaast natuurlijk fietsen
in Nederland (vrienden op de fiets). Op de zeldzame rustige momenten zijn
er altijd nog de kleinkinderen (twee meisjes, twee jongens) die voor afleiding
zorgen. Techniek heeft hem nooit losgelaten. Op de draaibank maakt hij
prachtige kunstwerkjes van hout, zoals tafelpoten, steunpaaltjes en
lampvoeten. Bij ons vertrek bleek het al laat te zijn. Wat een regulier
interview zou worden, werd een avondvullend programma bij deze gezellige
mensen.
Wij wensen Sipke en Ria nog veel goede jaren met hun dierbaren.
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Agenda
17-04-2019
21-04-2019
23-04-2019
06-05.2019
11-05-2019
Voor 01-06-2019
03-06-2019
07-06-2019
12-06-2019
14-06 t/m 16-06
07-07-2019

Koekactie V.V.O.
Paasbult
Verfraaien fietstunnel
De Koele
Oud papieractie De
Striepe
Inleveren kopij
Opgave voor Rock
Friday
Oud papieractie De
Striepe
Hengeltoernooi
de Gladde Geul
Pannenkoekendag
De Striepe
Dorpsfeest
Autocross

!7.00-19.00 uur, huis aan huis
Terrein achter de kerk
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
Oost, West….
Zie advertentie V.V.V.
Papier vanaf 18.30 uur plaatsen
vanaf 18.30 uur Speeltuinvereniging
Opgave voor 01-06-2019
Evenemententerrein
Terrein achter de kerk

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 Heerenveen
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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