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Voorwoord 

 

Beste dorpsbewoners, 

Wat leven we nu even in een bijzondere tijd; een tijd waarin verbondenheid 
in ‘ons’ dorp vaak extra voelbaar is. En wat zijn we gezegend dat we hier 

mogen wonen. Genoeg ruimte om ons heen om een wandeling te maken, de 
fiets te pakken, naar buiten gaan……. 
De werkgroep Holenpathe wil, in de vorm van onze dorpskrant, ook bijdragen 
aan dit gevoel van verbondenheid. Uw bijdrage is daarbij van belang! 
Heel veel leuke activiteiten kunnen door de Corona-omstandigheden dit jaar 
geen doorgang vinden. Maar heel veel clubs en verenigingen hebben op een 
creatieve manier toch een bijdrage geleverd aan het verhogen van de 

leefbaarheid en het welbevinden in deze tijd. Te denken hierbij bijvoorbeeld 
aan de “zoek de vogel” actie van de Jeugdvogelwacht, de “berenjacht”, de 
online-activiteiten voor de jeugd van de sportverenigingen……. 

Heeft u met uw club/vereniging nu niets te vermelden omdat de activiteiten 
niet doorgaan of door zijn gegaan? Toch hebben een aantal clubs en 
verenigingen iets geschreven over de club/vereniging in “Corona-tijd”. Hoe 
heeft men dat beleefd? Zijn er nieuwe initiatieven ontplooid? Wij denken dat 

dit leuk voor een ieder kan zijn om te lezen.  
De werkgroep Holenpathe zal (ook zeker in deze vreemde tijd) u blijven 
informeren op de gebruikelijke wijze. 
 
 

Graag nieuwe kopij inleveren vóór 29 augustus 2020 

Thema: Corona voorbij? En nu? 
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Burgerlijke stand 
 

 

Nieuwe inwoners: 
 

Gezina Bron Hoofdweg 123 
Margreet Poelman, Bert Hermsen, 
Niek 

Hoofdweg 137 

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

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

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

Buurtpraot 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* De noodgedwongen extra vrije tijd i.v.m. coronamaatregelen wordt goed 
besteed. De afgelopen weken zien we dat veel bewoners van De Kampen 
rondom huis bezig zijn.  

Veel vroeger dan andere jaren zijn mensen bezig met bloemen en planten.  
We zien dat sommigen het groots aanpakken zoals op Grote Kamp 8 en 9.  
Aan de Voorkamp wordt een huis verbouwd. Een mooie uitbreiding zo te 
zien! 
Voor de honden in onze buurt is het een geweldige tijd. Er wordt veel met 
ze gewandeld. 

De meeste baasjes werken thuis en dan is het fijn om tussen de middag 
even naar buiten te gaan.  

* Op De Kampen zijn ook nieuwe bewoners bijgekomen. Fam. Dol heeft het 
huis verkocht aan Ronald en Astrid Kleinsmit. We wensen hun samen met 
de kinderen heel veel woonplezier toe.  
* Dan zijn er de toekomstige nieuwe bewoners; De Weidekamp is straks 
volledig bebouwd.  

De laatste kavel is verkocht en daar komt een gezin met jonge kinderen te 
wonen.  
De woning die gebouwd wordt, is binnenkort klaar. De Weidekamp kan dan 
een nieuwe bewoonster welkom heten.  
* Op Koningsdag zagen we een mooi initiatief vanuit de kinderrijke straat 
De Weidekamp ontstaan. Op zondag was de jeugd al druk bezig om de 

stoep fleurig te versieren met stoepkrijt. Overal moest het stoepkrijt 

vandaan gehaald worden, want er was veel nodig.  
Op de ochtend van de Koningsdag deden de kinderen van de straat 
spelletjes en de volwassenen dronken gezamenlijk een borrel op de koning. 
Dit zijn mooie initiatieven waarbij de verbondenheid binnen een straat 
zichtbaar wordt gemaakt.  
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Met de drone van Richard van Hoogwaarden werd een opname gemaakt en 
dit was te zien op Facebook.  
Heel mooi gedaan allemaal!  

* In de wintermaanden was het met name `s avonds in de speeltuin erg 
druk. Groepen jongeren spraken daar regelmatig af. In de afgelopen weken 
was het stil in de speeltuin. Ook de verschillende sportieve groepjes hebben 
zich aangepast. We zien mensen in tweetallen en/of drietallen lopen en 

fietsen. Iedereen hield zich prima aan de richtlijnen van de overheid.  
Sinds de meivakantie is het weer wat drukker. Kinderen kunnen weer vrijuit 
spelen in de speeltuin.  
* Hopelijk kunnen we binnenkort weer wat meer. Iedereen verlangt weer 
naar echte fysieke persoonlijke contacten i.p.v. de digitale.  
Dan kunnen we eindelijk weer naar de kapper en hoeft Agnes geen haarverf 
meer rond te brengen.  

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

Bos- en Buitengebied   
 

Door het coronavirus was er dit jaar een herdenking in ‘klein comité’ bij het 
monument van Wilfred Berry. Van deze herdenkingsplechtigheid zijn beelden 
gemaakt die zijn verspreid via social media; u heeft deze beelden vast gezien. 

Wilfred Berry werd dit jaar ook op een andere plek herdacht: De Canadese 
begraafplaats in Holten. Hier ligt Wilfred Berry begraven. Schoolkinderen uit 
de omgeving van Holten legden bloemen op ieder graf. Familie Schnoor 
bezocht in de herfstvakantie van 2018 deze begraafplaats en maakte enkele 
foto’s van deze plek, onder andere van het graf van Wilfred Berry. 

 

 

 

Bij deze begraafplaats is ook een 
informatiecentrum en daar lazen we het 
onderstaande persoonlijke verhaal over Wilfred Berry opgetekend door een 
Canadese verslaggever in 1967. Hoewel dit een verhaal is dat door 1 persoon 
is verteld (en het de vraag is of het allemaal helemaal klopt wat er geschreven 
is) geeft het toch een beetje zicht op het levensverhaal van Wilfred Berry.  
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Trooper Wilfred Robert George Berry  
Wilfred Berry deed niets dat hem zou moeten herinneren. Zelfs zijn 3 broers 

en zuster herinneren hem niet goed. Hun moeder stierf 

toen Wilfred, de oudste, nog een tiener was en de 
familie uiteen viel. Hij was niet bepaald ambitieus; een 
getrainde soldaat maar een niet opvallende lopende 
band arbeider in de General Motors fabriek in St. 

Catharines, Ontario, voordat hij zich vrijwillig meldde 
voor het leger op 13 april 1941, op 20-jarige leeftijd. 
Zes maanden later was hij in Engeland, waar hij 
verbleef met honderdduizenden anderen terwijl in de 
oorlog op andere plaatsen gevochten werd. Hij was met 
de Royal Canadian Dragoons in Italië, toen het 
Canadese leger in België en later in Nederland vocht. 

Wilfred Berry had geen medailles en zelfs geen rang gekregen maar 

eenvoudig gedaan wat hem verteld was om te doen. In april 1945 hadden de 
Canadezen de bloedige gevechten in het zuiden en zuidoosten beëindigd  en 
spreidde zich uit over het platteland in het noorden. De opmars in Friesland 
naar een plaatselijk kruispunt met de naam Heerenveen werd een belangrijk 
strategisch doel. Het dorp Oldeholtpade is vlakbij Heerenveen met nette 
woningen in rode baksteen en gele lijmsteen. De grotere huizen staan rond 

de kerk, de kleinere woningen aan het einde van het dorp. Oldeholtpade zag 
weinig van de oorlog tot aan het einde. In het begin streken Duitse officieren 
neer in de pastorie, maar vertrokken spoedig. Naderhand kwamen plotseling 
Duitse vrachtwagens op zoek naar jongemannen voor slavenwerk en naar 
joden. De meeste jongemannen vluchtten over de velden en verstopten zich 
in het moerasland, waar ze zich verschuilden in een op een vlot 

gecamoufleerd eiland. Feitelijk begon de oorlog in Oldeholtpade op 12 april 
1945. Op de 11e april had een Duitse pantserwagen pech aan de westkant 
van het dorp en was verlaten. Gedurende de nacht hadden de dorpelingen 
wakker gelegen; afwisselend luisterend naar het nieuws op de BBC en het 
gerommel in de verte van artillerievuur. Op de 12e april werd een Duits 
konvooi aangevallen door jachtvliegtuigen op de weg tussen Steenwijk en 
Wolvega. Tegen het middaguur viel er een dreigende stilte en de bewoners 

van Oldeholtpade stonden afwachtend bij hun voordeuren. Om half twee 
kwam er een groeiend motorlawaai van de weg achter de kerk en drie 
verkenningswagens, dreigend maar zonder wapens, kwamen om de hoek. De 
Canadezen waren aangekomen. De dorpelingen juichten en dansten rond de 
wagens en de Canadezen grinnikten en verdeelden wit brood, chocolade en 

sigaretten. Toen de dorpelingen vertelden dat er buiten hun dorp een verlaten 
Duitse pantserwagen stond, reden de Canadezen in de richting van 

Heerenveen. Een half uur later reden nog andere Canadese verkennings-
wagens door het dorp. Deze groep mistte de afslag naar Heerenveen en reden 
richting de verlaten Duitse pantserwagen. De leidende verkenningswagen 
was ongeveer 100 meter voor de andere wagens.  
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Bij het passeren van de Duitse pantserwagen werd de Canadese wagen 
getroffen door een Panzerfaust. Twee Duitsers waren ‘verborgen’ 
achtergebleven op wacht. De verkenningswagen raakte van de weg en viel 

op zijn kant. Twee beman-ningsleden kropen eruit en zochten dekking. De 
chauffeur, getroffen in zijn rug, lag half hangend uit de wagen, zijn donker 
haar los hangend en bloed stroomde op de grond. Het was Wilfred Robert 
George Berry. Hij leefde nog ongeveer een half uur. De dorpelingen hebben 

hem ter plekke begraven. Later is zijn lichaam overgebracht naar de 
Canadese begraafplaats in Holten.  
 

Bron: Trooper Wilfred Robert George Berry door Alan Edmonds, een 

Canadese verslaggever (in 1967). Vertaling: Henk Middelraad, woonachtig in 
Canada.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
* Toen de scholen dicht gingen en niemand naar de sportclubs mocht waren 
we als inwoners van Oldeholtpade en omgeving, maar wat blij dat we in deze 

mooie omgeving wonen. Zo is het in het ‘Scheenebos’ ook een drukte van 
belang met fietsers en (hard)lopers.  

Helaas gaat het ook wel eens mis. Zo kwam buurman Bauwhuis met zijn fiets 
in botsing met een auto. Hij zal nog wel een poosje moeten revalideren en 
we wensen hem veel beterschap. Ook onze oudste inwoner van Oldeholtpade, 
Danny Hoekstra, kwam ten val. Maar hij is gelukkig, al is het met rollator, 
weer regelmatig op de weg te zien. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* In de vorige editie van Holenpathe deed ik de voorspelling dat het voorjaar 
echt zou gaan komen. Nu een aantal weken verder, hebben we alleen maar 

mooie zonnige dagen gehad. Heb je medio maart zonnepanelen geplaatst 
dan val je wel in de prijzen; als de eerste 8 weken veel zonuren oplevert, 
nietwaar  W+M? 
 

* In al die zonnige (corona)weken waren er redelijk wat mensen die 
wandelend of fietsend over de Hamersweg gingen. Genietend van de rust en 
de mooie omgeving. 

Begin mei veranderde het aantal verkeersbewegingen door o.a. 
voetbaljeugd, schoolgaande kinderen en ouders met peuters. Door het 
opstarten van de voetbaltrainingen kwamen ook weer de ‘vertrouwde 
geluiden’ door de lucht aangewaaid. 
Wat zal de jeugd het gewaardeerd hebben weer te mogen trainen maar ook  

de aanwonenden zijn blij dat er weer bedrijvigheid is op de voetbalvelden. 
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* Ook dit vervoer leidt tot meer drukte langs de Hamersweg. Dit zijn de 
“boerenjongens” van de streek. ( FOTO) 

 
 

 
* Een kerktorenspits op de begane grond? Ja! Dit is te bewonderen bij 

Kemper op het terrein. Het object heeft ook al menig passant doen stoppen, 
zelfs motorrijders moesten het voertuig corrigeren om rechtop te blijven, om 
het eens goed te aanschouwen. Met groot materieel werd de spits uit Velsen-
Noord naar Oldeholtpade getransporteerd en rechtop geplaatst. Het zal 
gedeeltelijk gedemonteerd en vervolgens aangepast worden waarna de 
torenspits te zijner tijd geplaatst zal worden op de kerk in Vinkega. De 
“Stichting Behoud Finkegea” zet zich al sinds 2007 in voor behoud en 

restauratie van de voormalige kerk met als ultieme wens het herplaatsen van 
de torenspits, ter vervanging van de lelijk afgestompte toren. 
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Even voorstellen 
 

Beste dorpsgenoten,  

Ik ben Liza de Vries en ik woon sinds 
zaterdag 21 maart officieel op de 
Franckenastraat 6. De afgelopen 4 
jaar heb ik bij mijn ouders 
ingewoond hier in het prachtige 
Oldeholtpade. In deze periode heb 
ik vrij veel woningen bezichtigd in 

Oldeholtpade en Wolvega e.o. Door 
de krappe woningmarkt werd ik 
regelmatig eruit gebluft met ver 
boven de vraagprijs geboden 

bedragen. Gelukkig wist ik in 
september 2019 de woning aan de 
Franckenastraat 6 te bemachtigen. 

Ik ben hier heel blij mee, vooral 
omdat ik in Oldeholtpade blijf 
wonen. De bedoeling was om de 
woning wat op te frissen met een 
likje verf en een andere vloer zodat 
ik er met de kerst in zou wonen. 

Eenmaal bezig liep dit toch wat 
anders, er zijn muren uitgebroken 
en uiteindelijk is het hele huis 

gestript en weer opgebouwd mede 
door hulp van familie en vrienden. 
Het eindresultaat is helemaal naar 
mijn eigen smaak. Hier ben ik super 

blij mee! 
 

In het dagelijks leven werk ik in 
Heerenveen bij Welzijnsorganisatie Stichting Caleidoscoop. Ik ben daar 

tijdens mijn hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (nu heet 
het Social Work) na mijn stage aldaar ‘blijven hangen’. Bij Caleidoscoop heb 
ik verschillende functies gehad. Nu ben ik actief als Maatschappelijk werkster 
in de wijk. Ik houd mij voornamelijk bezig met preventie en vrijwillige inzet. 
Daarnaast ben ik ook stagecoördinator van het leerbedrijf bij Caleidoscoop. 

Elk schooljaar begeleid en ondersteun ik ongeveer 20 studenten van diverse 
mbo- en hbo-opleidingen. 
 

Mijn allergrootste hobby is voetbal. Ik voetbal zelf ook bij de vrouwen van VV 
Oldeholtpade. Dit team is ontzettend gezellig, ook de 3e helft. We kunnen 
nog wel versterking gebruiken in ons vrouwenteam. Naast het vrouwenteam 

hebben we een 7x7 vrouwenvoetbalteam.  
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Dus dames (ook al ben je op leeftijd en kun je niet voetballen) je bent van 
harte welkom bij een van onze damesteams. Gezellig is het in ieder geval! 
Naast dat ik voetbal bij VV Oldeholtpade doe ik al 11 jaar vrijwilligerswerk 

als secretaris in het bestuur van VV Oldeholtpade.  
 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar mij, ik ben dus heel vaak te vinden 
bij Sportpark Olpae of elders in het dorp bij activiteiten.  
Hartelijke groet, -Liza- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

In april 2020 zijn wij verhuist naar de Hoofdweg 137. Onze namen zijn 
Margreet Poelman (50) en Bert Hermsen (64). Regelmatig is Margreet haar 
zoon, Niek (20) ook bij ons. Wij komen uit de Noordoostpolder. 
Margreet heeft een praktijk voor psychomotorische kindertherapie, 
psychosociale therapie en adem- & ontspanningstherapie aan huis (praktijk-
nu.nl), deze mooie rustige locatie leent zich daar uitstekend voor. Bert had 

een bedrijf en bouwt dit af. Niek is student. 
Wij waren al enige tijd in deze regio op zoek naar een huis en zijn erg blij 
met onze nieuwe plek. 
Leuk dat we ons middels deze dorpskrant voor kunnen stellen, wat tekenend 
is voor de samenhorigheid in Oldeholtpade.  
Wij hebben er zin in, groetjes 

-Margreet, Bert en Niek- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik ben Gezina Bron. Op Koningsdag 2020 ben ik vanuit Wolvega verhuisd 
naar de Hoofdweg 123. 
Geboren en getogen Weststellingwerfster. Woonachtig geweest in Wolvega 
en Oldetrijne. 

Ik ben werkzaam bij de Overheid in een financieel/administratieve functie. 

In mijn vrije tijd maak ik een wandeling, klus ik graag in en om huis of maak 
een ritje op mijn motor. 
De eerste tijd hier is al goed bevallen. Ik ben benieuwd wat het wonen in 
Oldeholtpade mij nog meer gaat brengen. 
Met vriendelijke groeten, 
-Gezina Bron- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wetenswaardigheden 
 

Koekoek 
 

Vandaag was het prachtig fietsweer. Ook wij, Thecla en ik, lieten ons 
verleiden. Ergens in de Tjongervallei streken we even op een bankje neer. 
Wat een rust, wat een ruimte. In de verte hoorden we een Koekoek roepen: 
koekoek, koekoek, koekoek. Wat is dat beest toch druk, zei mijn vrouw. Ja, 
zei ik, het probeert een vrouwtje in zijn nest te lokken, dan kan zij daar haar 
eieren in leggen en uitbroeden. 
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Ja,ja zei Thecla, jij denkt dat ik onnozel ben en niet weet wat de Koekoek 
met zijn eieren doet? Maar ik vraag me wel af: Waarom doet ie het zo, dat is 
toch afwijkend gedrag? 

Ja, waarom, peinsde ik verder, 't is vreemd en ook wreed. 
 

Thuisgekomen pakte ik “Dorrestijns Vogelgids” om te kijken wat Hans er over 
zegt. Nou, Hans biedt mij alleen zijn eigen twijfels aan maar gelukkig ook een 
paar mooie dichtregels van een ander. 
Zit daarin misschien het antwoord?? Wat je zelf niet weet, niet kunt, moet je 
aan een ander overlaten?? 
 

Hier dan de dichtregels: Niet van mij, niet van Hans, maar van een zekere 
Frans, Frans Bastiaanse: 
 

Als de vroege Koekoek roept 
en de Lijster onder het fluiten 

van de rode bessen snoept, 
loop ik stil mijn woning uit en 

fluit in zonnige ochtend buiten, 
waar ik zoeter luiden zoek 

dan de Lijsters kunnen fluiten 
-Nico- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

50 Jaar 

 

Het was 2 mei 50 jaar geleden dat Annie van der Meer met wandelen begon. 

Vijftig jaar lang heeft ze de gelopen afstanden bijgehouden in de 
wandelboekjes; nu al meer dan honderd. 

Annie, die nog steeds wandelt, heeft inmiddels 179.000 kilometer in de 
boeken staan. Lange afstanden lopen is toch wel haar specialiteit. 
Op deze lange afstanden heeft ze in het verleden ook menige wedstrijd 
gelopen, met als resultaat dat ze 4 wereldrecords heeft gelopen die tot op 

heden nog nooit zijn verbeterd. 
Het betreft hier de 100 Engelse mijl (161 km) in 18.09.00, de 24-uurs 
wedstrijd in Rouen, hier liep ze 212,50 km, de 28-uurs wedstrijd in Roubaix, 
hier liep ze 228,10 km en de langste tocht ooit, de wedstrijd Parijs – Colmar 
over 518,50 km NON STOP in 77 uur en 40 minuten. Hier is Annie de enige 
vrouw ter wereld die dit ooit heeft gepresteerd. 
Annie loopt nu geen wedstrijden meer, alleen voor de ‘lol’ nog wel eens een 

korte afstand (3 tot 20 km) in dan in de voor haar geldende leeftijdsklasse. 
In haar klasse 65+ en 70+ heeft ze nog vier Nederlandse records staan. 
Recreatief, loopt ze nog steeds regelmatig tochten van 80 tot 160 km. 
-Joop- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ovonde 

 

Zoals de meesten wel hebben ontdekt is de weg naar de Hoeve en Steggerda 
een stukje langer geworden. Al gaan de sportievelingen nu op de fiets. Er 

wordt namelijk al een poosje gewerkt aan de ‘ovonde’ aan de kruising van de 

Pasmalaan met de Stellingenweg (misschien al klaar als deze dorpskrant in 
de bus ligt). De oversteek was al eens veiliger gemaakt met de 
‘bajonetsluiting’. Maar met deze wordt het helemaal veilig. 
 

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

Werken in de thuiszorg en corona 
 

Afgelopen week kwam ik Truus tegen en die vroeg mij of ik een stukje voor 
de dorpskrant zou willen schrijven over mijn werk in de thuiszorg; nu we te 
maken hebben met het coronavirus. 
Dat wil ik wel, eerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Jannie Spin en ik werk 
in een verzorging/verpleegteam van Thuiszorg De Friese Wouden. Mijn 

werkgebied ligt in Weststellingwerf: Voornamelijk werk ik in Wolvega, 

Oldeholtpade, Nijeholtpade en Ter Idzard. 
Mijn werkzaamheden bij de cliënten bestaan onder andere uit hulp bij wassen 
en aankleden, wondzorg, medicatiezorg, stomazorg, ect. 
Het betreft vaak zorg bij oudere en zieke mensen dus een kwetsbare groep. 
Dan opeens krijgen we te maken met het Coronavirus.  
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Eerst hoor je er berichten over uit China maar dan komt het opeens 
dichterbij; in Europa en ook in Nederland. De eerste besmettingen in Noord-
Brabant en Limburg. De alarmbellen beginnen al te rinkelen bij mij.  

Dit is niet goed, wat als het virus hier naartoe komt. Hoe gaan we dat doen 
in de wijk. Ook binnen de Friese Wouden wordt er al druk gewerkt aan 
protocollen. Op tv zie ik beelden van IC’s waar mensen opgenomen worden, 
ziekenhuizen stromen vol. En ook in Friesland zijn er de eerste besmettingen. 

Ik probeer zoveel mogelijk het nieuws te volgen. Wat is waar wat er gezegd 
wordt, wat moet ik geloven en wat moet ik doen. Cliënten worden ook bang 
en komen met vragen. 
Binnen de Friese Wouden zijn er protocollen opgesteld hoe te handelen bij 
verdenking op corona en bij vaststelling van corona. Er worden coronaroutes 
gemaakt, er zijn collega’s die alleen in deze routes werken. De cliënten die 
verdacht worden van corona of waar Covid-19 bij is vastgesteld komen in 

deze routes en worden alleen door die collega’s behandeld. Deze collega’s 

gaan volledig beschermd op pad, maar wij niet.  
Dit voelt raar, want wat als ik besmet raak, wat als ik een ander besmet? 
Moeten wij geen mondkapjes dragen, maar ja, daarvan is een groot tekort. 
Logisch dat die naar de ziekenhuizen en het ambulancepersoneel en de 
coronaroutes gaan. Via intranet van de Friese Wouden krijgen wij dagelijks 
informatie en updates over het coronavirus. De Friese Wouden volgt het 

advies van het RIVM. Wanneer er geen besmetting is (of verdenking daarvan) 
dan gaan wij geen mondkapjes dragen. Oké, dat is voor mij duidelijk maar 
leg dat maar eens uit aan je cliënten en hun familieleden. Ook zien de cliënten 
de TV en horen dat sommige mensen geen zorg meer krijgen van de 
thuiszorg. “Hoe moet dat dan met ons Jannie wanneer jullie niet meer 
komen?” is een veel gestelde vraag.  

Ik probeer ze gerust te stellen; gelukkig is dat bij ons nog niet aan de orde. 
Ik vertel dat dit alleen in de gebieden is waar het coronavirus genadeloos 
toeslaat. Wij proberen gewoon zorg te verlenen maar ik zeg er wel bij dat het 
misschien wel kan voorkomen dat we op een ander tijdstip gaan komen. Stel 
je voor dat er collega’s besmet raken hoe moeten we het dan oplossen? We 
zitten al zo krap in het personeel.. dan zit er niets anders op dan sommige 
zorgmomenten op een ander tijdstip te plannen. Op ons verzoek worden er 

nieuwsbrieven naar de cliënten gestuurd, met informatie over de afspraken 
die gemaakt zijn hoe wij werken tijdens deze coronavirus. Op het werk 
worden de overleggen op kantoor afgezegd we mogen maar zo weinig 
mogelijk op kantoor komen. Er zijn geen scholingen en bijeenkomsten meer. 
Ik begin mijn collega’s te missen want na de route is het zo fijn om op kantoor 

nog even een bakkie te doen en bij te praten met de collega’s. 
Ik hoor op TV hoeveel mensen er besmet raken en ook veel daarvan komen 

te overlijden. Ik maak me zorgen, niet alleen om de cliënten maar ook om 
mijn moeder en schoonmoeder, beide op leeftijd. Ik wil niet meer naar ze toe 
want stel je voor dat ik ze besmet. Ook wil ik niet dat onze kinderen, die 
beide een eigen gezin hebben, niet meer bij ons komen.  
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Mijn wereld wordt, zoals bij velen, klein; het sociale leven ligt compleet stil. 
Ik mis de contacten met onze vrienden en familie en mijn kooravonden waar 
ik zo van geniet. Gelukkig heb ik onze hond Shiva waar ik nog lekker mee 

kan wandelen, dat geeft afleiding en tijdens deze wandelingen probeer ik mijn 
hoofd leeg te maken en alles weer op een rijtje te krijgen. Ik besef me wel 
degelijk dat het toch wel fijn is dat ik gewoon naar het werk kan gaan. Er zijn 
veel mensen die noodgedwongen thuis zijn en zonder inkomsten zitten. Wat 

dat betreft heb ik dus niets te klagen, mijn man kan voor zijn werk thuis 
werken en ik kan mijn werk ook uitvoeren. Ik word regelmatig gevraagd of 
we het op het werk nog wel aan kunnen in deze coronatijd. Eigenlijk hebben 
we het redelijk rustig, er komen geen of weinig nieuwe zorgaanvragen 
binnen. Dit heeft ermee te maken dat de ziekenhuizen veel operaties en 
afspraken hebben afgezegd. De drukte zal straks wel weer komen wanneer 
de ziekenhuizen weer normaal beginnen te draaien. 

We zijn nu al een flink aantal weken onderweg en het begint te wennen de 

1.5 meter samenleving. De angst begint een beetje weg te zakken. Op TV en 
in de kranten zien en lezen we dat de besmettingen en opnames dalen. In 
Weststellingwerf zijn er relatief weinig coronagevallen, gelukkig maar. Het is 
niet meer alleen maar corona waar we over praten. Ook bij de cliënten komt 
er weer wat rust, sommige zijn blij dat ze niet in een verpleeg- of 
verzorgingshuis wonen. Thuis kun je toch nog iemand ontvangen, al moeten 

ze op afstand blijven. Ze kunnen als dat mogelijk is gewoon nog even naar 
buiten. Er komen weer wat versoepelingen dat is mooi maar het geeft ook 
weer een stukje onzekerheid. Blijft dit goed gaan, steekt het niet de kop weer 
op. Ik weet dat we er nog lang niet vanaf zijn maar het gaat goed zo. We 
moeten vol houden en goed op elkaar letten en proberen gezond te blijven. 
Deze periode heeft ook wel wat goeds gebracht vind ik, de mensen kijken 

weer meer naar elkaar om. Er worden hulpgroepen opgericht om mensen te 
helpen. Er worden kaarten gestuurd naar opa’s en oma’s omdat de 
kleinkinderen hun missen. Er worden bloemen gebracht naar ouderen wat 
zeer gewaardeerd wordt. Een kaart van de burgemeester allemaal kleine 
dingen die een grote glimlach brengen op de gezichten van onze ouderen en 
zieken. Ik ben ervan overtuigd, het gaat goed komen. Houd vol! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Niet in gebruik  
 

Mijn jongste broer is verhuisd en daarom belde ik hem even op om te 
vragen waar hij nu huis hield. Nou dat hield wat in want ik kreeg mijn 

broer niet aan de lijn maar een juffrouw of een dame. Zo dacht ik direct die 
heeft het snel voor elkaar: een nieuwe woning en meteen ook een nieuwe 

vriendin. Over het type had ik meteen zo mijn twijfels want ze noemde 
haar naam niet. En dat heb ik wel altijd van mijn moeder geleerd: Laat 
horen wie je bent. Deze vrouw zei met een omfloerste stem: ”Dit nummer 
is niet meer in gebruik”. Ik zei, nee juffrouw dat klopt niet, het is wel in 
gebruik, ik gebruik het nu en u gebruikt het toch ook? Maar ze luisterde 
niet naar mij en bleef er maar doorheen praten.  
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Ook weer zoiets en steeds het zelfde verhaal: Niet meer in gebruik. De 
volgende morgen kreeg ik een kaartje in de bus, dat mijn broer verhuisd was. 
Er stond een nieuw adres en ook een nieuw telefoonnummer op. Een 

onbekend nummer voor mij, eerst 06 en dan een hele zooi getallen. Waarom 
zoveel dacht ik, zou dat met die nieuwe vriendin te maken hebben? De dag 
daarop belde ik weer, nu eerst 06 en dan die rits cijfers er achteraan. Ik kreeg 
weer die vriendin aan de lijn. Nou dat kan nog leuk worden, dacht ik.  

“Dit nummer is tijdelijk niet beschikbaar” hoorde ik Ik zei meteen : Nee juf, 
dat was gisteren maar nu neemt u een loopje met mij en dat accepteer ik 
niet. Ik werd kwaad want ze praatte er weer doorheen. Geef mij mijn broer 
maar, schreeuwde ik en toen tuut tuut tuut. Nou toen wist ik het wel, ook 
direct gaan tuuten met een vreemde man. Ik heb toen de zwarte toets 
ingedrukt, weg. 
Toch belde ik de volgende morgen maar even weer en toen hoorde ik luid 

en zoals altijd: MAURITS. Wie is er rits, vroeg ik om leuk te doen, hier 

zeggen ze: een schaap is rits of een geit maar een mau is toch niet rits. Of 
bedoel je met mau misschien miau, een kat? Nou die is krols of maarts. 
Weet je nog dat die beesten ons uit de slaap hielden met hun gejank? Dan 
moesten we eerst een schoen of zoiets door het dakraam naar buiten 
gooien en dan kon je weer verder slapen... 
Toen begon mijn broer te roepen: Hou toch op met die onzin anders gooi 

ik hem erop. Nee, niet gooien zei ik dan is ie weer tijdelijk niet 
beschikbaar. -Nico- 

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

Verenigingsnieuws 
 

 

Plaatselijk Belang 
                                                        

Rond 1 juli a.s. wordt de jaarlijkse contributie via een incasso, een bedrag 
van  € 5,--, van uw bankrekening afgeschreven; van de leden die hiervoor 
toestemming hebben gegeven. Voor de overige leden komen wij bij u langs. 
Inwoners van het dorp die binnen het dorp van woning veranderen, geef de 
adreswijzing aan ons door, zodat wij de administratie op orde kunnen 
houden. Wij als vereniging Plaatselijk Belang kunnen niet zonder leden.  Bent 
u komen wonen in ons mooie dorp of als bewoner van het dorp nog geen lid 

meldt u aan. De contributie bedraagt € 5,- per jaar en hiermee ondersteunt 
u het werk de vereniging. Voor adreswijzing of aanmelding als lid van 

Plaatselijk Belang Oldeholtpade kunt u  terecht bij de penningmeester via 
emailadres penningmeester@oldeholtpade.info of bij Henk Lugtenberg, 
G.F.Vosstraat 6  8474BH  Oldeholtpade    
Uiteraard kan dit ook bij de overige bestuursleden. 
-Bestuur Plaatselijk Belang Oldeholtpade- 

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

 

mailto:penningmeester@oldeholtpade.info
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V.V.V.  
 

Zoals de meeste dorpsbewoners intussen al weten moeten wij helaas 

meedelen dat het jaarlijkse dorpsfeest en de autocross, vanwege het 
coronavirus, dit jaar niet door zal gaan. Wij als bestuur van V.V.V. 
Oldeholtpade hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten en zijn 
ondertussen al aan het kijken naar nieuwe ideeën en mogelijkheden voor de 
evenementen in 2020 (wanneer de situatie dit toelaat) en 2021.  

Daarnaast zijn wij ook aan het brainstormen over nieuwe activiteiten voor 
ons dorp. Daarom doen wij graag een oproep aan iedereen: Heb jij een leuk 
idee, voorstel of wil je graag meedenken over de  huidige en nieuwe 
evenementen? Mail ons of spreek één van de bestuursleden aan. Mailen kan 
naar oldeholtpadevvv@gmail.com. 
Belangrijke geplande en geannuleerde data: 

 Autocross 17 mei 2020. Geannuleerd. 

 Dorpsfeest 19-21 juni 2020. Geannuleerd. 

 Ledenvergadering 6 november 2020 bij Café de Rustende Jager. 

Onder voorbehoud. 

 Rock Night 14 november 2020 bij Café de Rustende Jager, onder 

leiding van de band Las Bandi das! Onder voorbehoud. 

 Autocross 2021 datum nog onbekend  

 Dorpsfeest 2021 18, 19 en 20 juni 

Wij wensen iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door de 
gevolgen van het coronavirus enorm veel sterkte toe en hopen jullie snel 
weer te kunnen ontvangen op één van de geplande evenementen. 

-Bestuur V.V.V. Oldeholtpade- 

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

S.C.O 
 

SCO kijkt aarzelend vooruit in afwachting van betere tijden  
 

Het enige wat nog onveranderd lijkt in deze bizarre tijd: Je krijgt een mailtje 
en een herinnering van de redactie van de dorpskrant of je op tijd je kopie 
aan wilt leveren. Want corona of niet: Dit magazine wordt uitgebracht. Alleen 
niet eentje met de vermelding van de afsluitende seizoensactiviteiten van alle 
verenigingen of het jaarlijkse dorpsfeest. Nee, een terugblik op een loze 

periode en een in feite dito vooruitblik. 
 

De achter ons liggende twee maanden waren voor iedereen een vreemde 
periode, waarin de wereld min of meer stil stond op vele fronten. En ook al 

komt er nu weer wat ruimte en staat de deur op een kier het blijft behelpen 
en ongewoon. Voor van groot tot klein, van recreatie- tot topsporter, van 
amateur tot prof viel van het ene op het andere moment de sportbeoefening 
weg. En daarmee een groot deel van je beweging, je uitlaatklep, je sociale 
contacten, je ritme.  

mailto:oldeholtpadevvv@gmail.com
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Ieder probeerde op zijn manier op creatieve en inventieve wijze daarop in te 
spelen. Er werden binnen onze vereniging o.a. leasekorven uitgezet, 
trainingsvormen aangeboden op internet, een spelregelquiz, puzzels en een 

kleurwedstrijd aangeboden, maar het echte contact was er helaas niet. 

Daarnaast kon de beheerscommissie niet verder met de renovatie van de 
speeltuin, schonk de kantinecommissie niet verkochte voorraden aan de 
voedselbank, werden de eieractie en de clinics voor schoolkorfbal afgelast, is 
er geen recreatief voetbaltoernooi of parkeerwachten bij muziekfestivals via 
Traffic Support en moesten tal van overleggen gecanceld worden. Alleen de 
oudijzerploeg bleef actief middels een even originele als succesvolle drive-in 

oudijzeractie.     
 

Het betekent ook dat vooruit kijken naar het nieuwe seizoen lastig is. Kan in 
september de competitie weer opgestart worden? Hoe komt het met de start 
van trainingen en selectiewedstrijden na de zomer? En wat is de impact van 

deze gedwongen stop op het ledenbestand en de financiële positie van 
sportverenigingen en haar sponsoren? Maar ook op de invulling van 
trainingen daar waar het gaat om de anderhalve meter.  
 

Niets lijkt meer gewoon of zeker. Het heeft dan ook weinig zin om heel ver 
vooruit te kijken. Laten we hopen dat de rode linten op de accommodatie, de 
verplichte looproute, de desinfecterende middelen en de corona coördinator 
straks in augustus niet meer nodig zijn. Dat het binnen en buiten de lijnen 
op de Hoolttuun weer een plek is waar we elkaar-na ongetwijfeld een andere 
zomer dan we gewend zijn- ongedwongen kunnen ontmoeten.   
 

Nieuwsgierig naar  het reilen  en zeilen bij de blauwhemden? Volg ons dan 
via onze website www.kvSCO.nl , facebook of Instagram.  

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

 

Vogelwacht Oldeholtpade e.o 

 
Voor de vogelwacht is het een belangrijke tijd. De meeste vogels leggen nu 
hun eieren. Daarom is het ook de vuurdoop voor ons broedeiland. De witte 

kwikstaart was het eerste paartje wat een nest maakte op het eiland. Een 
onverwacht stel, maar niet waar het voor is bedacht. Na een lichte 
teleurstelling over de bezetting was het 10 mei dan toch raak. Ongeveer 15 
exemplaren van de rode lijst, soort de ‘visdief’ bezette ons eiland. Het is nog 
even afwachten, maar waarschijnlijk gaan deze acrobatische vissenvangers 

broeden op ons eiland. Ze houden van kale eilandjes, die ze beschermen 
tegen predatoren zoals de vos. En dan denken we aan de sterk teruglopende 

weidevogels van ons gebied. Hadden die maar de mogelijkheid om op zo’n 
eiland te broeden. Veilig voor de predatoren en de grote landbouwmachines. 
Her en der zijn er nog nesten van de kievit gevonden in ons wachtgebied. 
Twee nesten hield ik goed in de gaten. De kievit is van oorsprong een 
toendravogel, ze gaan er vanuit dat de vervangende toendra in bloei komt. 

http://www.kvsco.nl/
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In het bouwland komt echter geen bloemetje op en het wordt vaak nog tig 
keer bewerkt terwijl de kievit er zit te broeden. De kieviten die ik nauwgezet 
in de gaten hield hebben vier reusachtige trekkers overleefd met drie 

verschillende bestuurders. De intensivering van de landbouw dreigt de kievit 
fataal te worden. Toen de kuikens na al dat geweld uit hun ei waren gekropen 
begon de tweede strijd. De strijd tegen predatoren, en de strijd om in deze 
droogte genoeg eten te vinden. Aangezien deze kuikens in het bouwland geen 

voedsel konden vinden moesten ze aan de wandel. Gezien de droogte zitten 
wormen dieper in de grond en komen buiten het bereik van weidevogels. 
Toen ik op een ochtend ging kijken waar ze uithingen trof ik vier jongen per 
toeval aan in een hele diepe droge sloot waar ze met geen mogelijkheid uit 
konden komen. Een kuiken had het niet overleefd en de andere drie kuikens 
heb ik iets verder in de bloemrijke berm gezet. Er is weinig hoop voor deze 
weidevogels. 

We moeten hopen dat ze net zo inventief worden als de scholekster. Ook 

deze vogel heeft het moeilijk in het moderne weidelandschap. Hierdoor is hij 
het hogerop gaan zoeken, op plekken waar de predatoren in ieder geval 
minder kans hebben. Zo vond een van onze nazorgers dit prachtige nest (zie 
foto) 

 

Veel scholeksters gaan nog een stapje hogerop en broeden op daken op 
industriegebieden. Ook op het Lindecollege broedt al jaren een paartje 
scholeksters. Daar zijn ze veilig voor rovers waardoor het nestsucces groter 
is. Een puntje is wel dat de jonge scholeksters al snel de sprong naar beneden 
moeten maken om op zoek te gaan naar voedsel. Deze vrije val is riskant. 

Maar alles beter dan de vrije val die de kievit momenteel maakt. Zonder 
vangnet redden ze het niet. 
-Peter de Vries- 



17 

 

 

De Striepe 
 
Vanaf het moment dat de scholen dicht gingen tot nu (4 mei) is er veel 

gebeurd en leek het wel op een ritje in de achtbaan die Corona heette. Op 
school waren elke dag twee leerkrachten aanwezig om kinderen op te 
vangen, daarnaast werd er online les gegeven door alle leerkrachten. Soms 

werd een filmpje van tevoren opgenomen door de leerkracht en daar gingen 
soms 10 ‘takes’ aan vooraf. Want dan was er een verspreking, dan liep een 
poes door het beeld daarna viel de camera. U zult begrijpen dat er ook veel 
bloopers zijn opgeslagen; misschien kunnen we daar op een later moment, 
lachend naar kijken.  
Ook was er dagelijks contact mogelijk met de leerkracht; soms door even te 
bellen maar meestal met beeld erbij. Dan werd er samen met een leerling of 

groepje leerlingen gelezen, werd er een instructie geven voor het rekenen en 
altijd even een momentje om te kletsen.  

Vragen hoe het gaat, of het allemaal lukt en ook met de ouders is er veel 
intensiever contact.  
En was u ook in de war welke dag het was? Ik wel, werkdagen en weekend 
versmelten en dat is niet erg. Mijn eigen kinderen werken ook thuis en mijn 
werk schiet er wat bij in onder de schooltijden. Maar gelukkig kan dit ‘s 

avonds of op andere momenten. Wat ik zie en hoor van de leerkrachten is 
dat het voor ouders echt wel bikkelen is. Een ritme vinden, kinderen aan het 
werk krijgen en houden, dikke pluim als het weer lukt! De leerkrachten 
werken zich een slag in de rondte om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen 
op afstand. De leerkrachten hadden oog en oor voor kind en ouders en met 
elkaar hebben we er het beste van gemaakt.  

De kinderen van groep 1-2 hebben naast een aantal werkboekjes lekker thuis 
gespeeld. Ze kregen elke dag een opdracht, bijvoorbeeld; maak een 
miniatuurschatkist of een bloemenkrans van klimop of madeliefjes.  
We zijn door gegaan met het programma, doordat we bij een aantal 
programma’s digitaal werken kunnen de leerkrachten gelijk zien hoe de 
leerlingen het hebben gemaakt en dit bespreken met de leerlingen. Ook kreeg 
een aantal groepen een dagopdracht; bewegen, de natuur in, stoepkrijten, 

iets koken, vouwen, klusje voor je ouders doen. We waardeerden het zeer 
dat we hier foto’s van hebben gekregen, ze hebben een mooi plekje op de 
ruiten gekregen.  
En nu hebben we vakantie en maken we ons op voor het volgende rondje in 
de achtbaan. De kar wordt alweer omhoog getrokken. We gaan enorm ons 

best doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich weer veilig voelen op 
school, kunnen lachen met hun leerkrachten klasgenoten. Dat we weer leren 

hoe het is om in een klas te leren. Ik kijk ernaar uit en zal dan weer blij zijn 
dat alle kinderen weer op school zijn, die leren van en met elkaar, zoals het 
hoort! 
Maandag 11 mei is het zover, de helft van de kinderen gaat die dag weer 
naar school. We hebben de verdeling zo gemaakt dat de kinderen uit een 
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gezin; of op school, of thuis zijn. Dit als grote voordeel dat ouders niet voor 
alle werkdagen oppas hoeven te regelen.  
Ik weet zeker dat we hier ook weer wat moois van gaan maken, dit jaar zullen 

we nooit weer vergeten. ‘Het jaar 2020, toen werkte ik op De Striepe en 
kregen de leerlingen een hele poos thuis les...’ Laten we de goede dingen 
bewaren en koesteren we gewoon naar school. Morgen vieren we de vrijheid 
en dit zal voor de kinderen ook een andere betekenis krijgen. Vrijheid om 

weer met iedereen te kunnen afspreken, om weer naar het zwembad te 
kunnen gaan etc. 
Tot die tijd, pas op elkaar en #staysave 
Met vriendelijke groet,  
-Hinke Heida- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Column 
 

 

Ik droom. Een echte droom. Zo echt, dat ik mijn angst ruik en de koude voel. 
Ik ben ondergedoken bij een boerengezin. In een verborgen hokje op de 
hooizolder breng ik mijn dagen en nachten door. Ik werd opgeroepen om 
arbeid te verrichten in de Duitse oorlogsindustrie. Zoals veel andere jongens 
koos ik voor het noodgedwongen isolement van een onderduiker. Ik zit hier 

al een paar maanden en verveel me rot. Ik mag niet naar buiten. In ieder 
geval niet overdag. Ik heb niets te roken, er is geen krant of radio. Het eten 
is karig maar wordt gedeeld met het gastgezin. Ik hoorde van de boer dat 
het plaatselijke verzet soms ook extra voedsel regelde. Wel fijn maar geen 
tabak of alcohol……… 
We zijn een jaar verder. Om de tijd door te komen ben ik met behulp van 

een oude beitel gaan houtsnijden. De boer had nog een gaaf stukje 
eikenhout. Maar ik ben niet echt handig, dus daar kom ik de dag niet mee 
door. De boerin gaf mij een kruideniersboekje. Het was half beschreven en 
had voorlopig geen dienst! Ik draaide het om en begon een dagboek bij te 
houden. Er staat niet veel in.  
 

Het is juni 1944. Er gaan geruchten over een invasie in Normandië. Komt er 
dan toch een eind aan deze ellende? Hoop doet wonderen en de boer haalde 
mij die avond naar de woonkamer. Er werd druk gespeculeerd over de 
toekomst en er werd een pijp tabak aangestoken. Met complimenten van het 
verzet! Het dreigde bijna gezellig te worden tot een dringende stem bij de 

achterdeur ons tot de orde riep.  Er zou onraad zijn. De boer sleurde mij naar 

de hooizolder en in het donker wachtte ik tot mijn bonkend hart weer tot rust 
zou komen. De schrik zat er behoorlijk in en zeker nadat de volgende dag 
een nabij gelegen boerderij werd omsingeld door de Duitsers. Er was sprake 
van verraad en het gezin werd samen met de onderduikers afgevoerd. De 
euforie verdween en maakte plaats voor het besef dat het nog lang niet 
voorbij was. 
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Het is eind april 1945. Bevrijding! Na bijna drie jaar isolement mag ik weer 
gewoon overal naar toe. Er is geen dreiging meer en vooral geen angst. Ik 
kan het bijna niet geloven. Ik kijk in de spiegel en zie dat mijn jeugd 

verdwenen is en ik mis een paar kilo. De nachtmerrie is voorbij…… 

 

Ik word wakker en sta in de rij voor IKEA. Uiteraard met de anderhalve meter 
afstand. We zitten nu acht weken in een beperkte Lock-down en de overheid 
heeft de regels iets versoepeld. Moest ook wel want de meute werd 
ongeduldig. Demonstraties van antivaxxers, 5G-gekkies en complotdenkers 
nemen met dag toe. De nood blijkt hoog. En dat hoor ik nu ook vanuit de 
wachtrij. “Ik moest er echt even uit!” zegt de vrouw achter mij. En vóór mij: 

“Dit is niet vol te houden, ik trek het niet meer!”………… 
-P.R.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Blog Univé 
 

(T)huiswerk(en)  

Inmiddels gaan we alweer de zesde week wat betreft thuiswerken. Voor de 
“coronacrisis” had ik ooit één ochtend thuis zitten werken. Omdat het destijds 
zo slecht beviel, had ik besloten de rest van de dag vrij te nemen. Ik zag er 
enorm tegen op en had voor mijzelf zoveel mogelijk argumenten bedacht 
waarom ik zo lang mogelijk op kantoor wilde blijven werken. Lawaaierige 
kinderen, slechte verbinding, klussende buren, et cetera. Maar wonder boven 

wonder moet ik bekennen dat het mij niet tegenvalt. Van de opsomming 
hierboven is niets gebleken. En om heel eerlijk te zijn, de koffie smaakt hier 
veel beter en tussentijds maken Esther en ik even tijd voor een kort praatje 
en kijk ik even met de kinderen mee.  

 

De eerste weken was het wel even wennen en gevoelsmatig ben je minder 
productief. Ik ben wel de hele dag bezig en kan ook wel aangeven waarmee, 
maar onder aan de streep blijft er minder van over. Dat gevoel heb ik maar 
even uitgeschakeld. En dat geeft mij rust. Ik ben ontspannen en heb enorm 
veel plezier in het werk, de contacten met onze leden en collega`s. De 
laatstgenoemde groep spreek ik nu veel meer dan anders. Bijzonder om te 

zien hoe de corona ons meer verbindt.  
 

Deze ochtend komen mijn 3 kinderen weer thuis. Ik heb co-ouderschap en 
dat betekent in ons geval dat ze een week bij de ene ouder zijn en die andere 
week bij de andere ouder. Het is altijd fijn om de kinderen te zien. Met veel 

enthousiasme begroet ik de jongste 2 bij de achterdeur. De oudste, een 

puber, komt wat later. Hij heeft vogels en er zitten een paar te broeden. De 
verwachting is dat de eieren vandaag uitkomen. Esther ontfermt zich over de 
kinderen en geeft ze thuisonderwijs. Ook haar eigen kinderen. Wat ben ik blij 
dat Esther mij ontzorgt voor deze taak. Ik krijg steeds meer bewondering 
voor het vak van leraar.  
 

Ik vertrek naar mijn werkkamer om deel te nemen in de dagstart. Tijdens de 
dagstart bespreken we de voorgaande dag(en) en kijken we vooruit op de 



20 

 

 

planning. Dikwijls wordt er enthousiast vertelt over goede gesprekken, 
ontroerende verhalen en ontwikkelingen bij Univé. Na de dagstart haal ik snel 
nog een kop koffie en ga aan de slag met de binnenkomende mail. Na het 

weekend zijn er altijd wel wat berichten die beantwoord moeten worden. 
Tevens zijn er nog voldoende openstaande zaken waar ik deze ochtend aan 
moet werken. Er belt nog een collega voor een productvraag en een klein 
halfuurtje verder hangen we weer op. Vervolgens heb ik nog contact met een 

andere collega over een relatie die met zijn bedrijf op televisie is geweest. 
Tijdens het programma Bed & Breakfast (heerlijke slow televisie) herken ik 
een klant, maar koppel dat niet direct aan zijn bedrijf. Ik ben echt verbaasd 
over de kwaliteit en de passie waarmee deze relatie zijn B & B runt. Sterker 
nog…ik wist niet eens dat ze B & B hadden. De desbetreffende collega van 
het ondernemersteam gaat contact opnemen. Samen met de relatie zal hij 
de risico`s in kaart brengen. Het is aan de klant om aan te geven of hij de 

gevolgen van de risico`s kan dragen of wil verzekeren.  
 

Na de middagpauze spelen we een Kahoot. Een Kahoot is een quiz met 
verschillende vragen uit diverse rubrieken. Elke dag hebben we een andere 

quizmaster. Heel leuk en leerzaam. En bovendien breekt het lekker het ritme 
van het werken. In de middag bel ik met diverse relaties om te kijken hoe 
het met ze gaat en probeer ik afspraken te plannen voor het doornemen van 
hun verzekeringspakket. Goed om te zien hoe veel van onze relaties de draad 
oppakken en inventief worden. Rond een uur of 3 pak ik mijn 
hardloopschoenen. Univé Noord-Nederland vindt het belangrijk om 
voldoende ruimte aan de medewerkers te geven om vitaal te kunnen leven. 

Eén van die initiatieven is dat we een halfuur extra “pauze” krijgen voor een 
blokje om. In het halfuurtje loop ik dan een rondje van ongeveer 5 kilometer. 

Licht bezweet vervolg ik mijn werkzaamheden. Inmiddels zijn de kinderen 
ook vrij van “school”. Ze spelen samen met de Lego en we proberen ze uit te 
dagen om mee te doen aan de Legochallenge van Univé. Mijn oudste houdt 
angstvallig zijn telefoon in de gaten. Zijn er al kuikens geboren?  
 

Om half zes gaan we met zijn allen aan tafel. Esther heeft weer een heerlijke 
maaltijd op tafel gezet. Tijdens het eten van het nagerecht pak ik de 
vaatwasser in. Na het eten is er aandacht voor een stukje bewegen met zijn 
achten. Zoals meestal gaat de voorkeur uit naar voetballen. De teams worden 

verdeeld en dan kunnen we van start. Zodra de stand gelijk is…al dan niet 
met een beetje hulp…roep ik: “winnende doelpunt”. En na 5 minuten, mits er 
niet gescoord is, blazen we af. Zo gaat er niemand teleurgesteld naar huis. 
Nou vooruit, ik had graag willen winnen. Maar ook hier geldt dat het 

groepsgevoel boven het individu gaat. Na het douchen, voorlezen en naar 
bed brengen van de kinderen keert de rust terug in Olpae. Morgen weer een 

dag!  
-Jeroen Mulder, assurantieadviseur Univé Noord-Nederland- 
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Karkepraot 
 

Over snakken en verbondenheid 

Al weer een paar weken terug schreef ik op de website van de kerk 
www.terholten.nl het volgende: Onlangs gaf de minister weer een 
persconferentie waarbij  gesproken is over het versoepelen van de 
maatregelen. Heel voorzichtig  zal dat uitgevoerd worden. We snakken 
ernaar!  Zo zei onze MP. Of ze dat in Drenthe ook zo doen, weet ik niet. 

“Snakken” betekent in de volkstaal: ”Opscheppen” en daar houden ze in 
Drenthe niet zo van. Maar misschien willen ze voor deze ene keer de 
“Hollandse” betekenis volgen? 
Het waren best rare Paasdagen. Ik heb wat collega’s gebeld en gevraagd hoe 
zij omgaan met de crisis. Dat leverde verschillende verhalen op waarin toch 
vooral ongemak doorklonk en heimwee. Tegelijk zijn we ook blij en verbaasd 
met de mogelijkheden die het intranet ons biedt. Het is niet meer raar om 

via de televisie of computer een kerkdienst te volgen. Omrop Fryslân schat 
dat er zondagmorgen om 10.00 uur zo’n 70.000 toestellen ingeschakeld 
waren om de dienst te volgen. Zeer geslaagd voor een “noodoplossing”! 
Op 5 mei schrijf ik verder: Intussen is het nog niet mogelijk op bezoek te 
gaan in het verpleeghuis. Wat zullen de dagen daar lang zijn! Een bloemetje 
afgeven mag wel. Ik heb dat gedaan en hoorde dat de bloemen eerst 24 uur 
in quarantaine moeten alvorens, via de kar waar ik ze op mocht leggen, op 

de afdeling te arriveren. We mogen hier in het Noorden van geluk spreken 
dat er hier amper slachtoffers te betreuren zijn.  We hopen dat dat zo blijft. 
Het lijkt me vreselijk in deze dagen iemand te moeten begraven omdat er  
maar weinig mensen bij aanwezig mogen zijn terwijl je juist de behoefte hebt 
elkaar te troosten; een hand of je schouder, een knuffel, aanraking. Het zou 

mooi zijn als er later, als het weer kan, toch een afscheid gehouden kan 

worden, denk ik nu. Maar wanneer dat dan kan weten we ook nog niet… 
In de kerk herdenken we eind november, op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar (dus voor de adventstijd begint) de mensen die in onze dorpen 
zijn overleden. We noemen hun namen, we steken een kaars voor hen aan, 
we nodigen iedereen uit om erbij te zijn en zelf ook een kaarsje aan te steken. 
We doen dit al jaren zo maar misschien dat het dit jaar wel extra nodig is om 
dit samen mee te maken. Ik hoop dat we daar de kans voor krijgen. De datum 

is 22 november. Dat staat hier al op de kalender . Met nadruk zeg ik hier dat 
we dus niet alleen kerkleden gedenken maar allen! 
Er zit me deze dagen een zinnetje in het hoofd dat uit een bekend lied komt 

en dat alles te maken heeft met wat we nu missen: ”Hier is het elke zondag 
Pasen”. Een zinnetje dat ik ontroerend vind omdat het precies aangeeft wat 
we als kerkgemeenschap proberen te laten zien. In elke dienst zal het toch 
om de kern van ons geloof gaan; de Opstanding van Jezus Christus.  Elke 

zondag vieren we dat opnieuw omdat het ook ons in beweging zet. Omdat 
het ons toekomst geeft; een visie, hoop en vertrouwen, een levensdoel. We 
zijn bevrijd uit de machteloosheid en de neerslachtigheid die over het aards 
bestaan was gekomen. Wat zou ik graag willen dat andere mensen dat blijde 

http://www.terholten/
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gevoel  ook leren kennen. Juist als we gasten in de dienst mogen 
verwelkomen, zoals op de eeuwigheidszondag, is dit een prachtig lied om 
onszelf voor te stellen. In de stijl van: ‘Zo willen we graag dat je ons kerkje 

en ons als gemeenteleden, herkent’. Dan snap je ook waar het om gaat en 
hoe gaaf het is deze boodschap, dit verhaal in geuren en kleuren te delen 
met elkaar. Elke zondag vanuit een andere invalshoek of een ander 
perspectief met andere liederen en teksten. Maar we komen toch steeds weer 

uit bij Pasen en wat dat betekent voor mensen vandaag. Ik kan me nu al 
verheugen op “een gewone zondag”. Ja, ik ”snak“ ernaar. Zo gauw het weer 
kan, leest u dat op www.terholten.nl. 
 
“Dit huis een herberg onderweg ” 
 

Dit huis een herberg onderweg 

voor wie verdwaald in heg en steg. 

Geen rust, geen ruimte meer kon vinden 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden. 
Dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 
 

Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is ons tot heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 

terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven. 
Plaats tegen de neerslachtigheid 
Een pleister van barmhartigheid.    
 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 

dit gastenhuis voor jong en oud. 
Ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten uit de kracht, 
hier is beschutting voor de nacht  
hier is het elke zondag Pasen! 

Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 

 
 
 
 
 

http://www.terholten.nl/


23 

 

 

Teamgevoel 
 

Dit keer interviewen we Gwendolyn Kalsbeek van het eerste damesteam van 

V.V. Oldeholtpade. In 2013 is het team ontstaan omdat een aantal speelsters 
vanuit een zevental kwam die inmiddels te oud waren voor de 

leeftijdscategorie. Vervolgens is er gekeken of deze aangevuld konden 
worden met andere dames. Een oproep leverde als snel wat aanmeldingen 
op van speelsters die voorheen hadden gevoetbald bij onder andere F.C. 
Wolvega en VWC (Vogel Westhoek Combinatie) uit Munnekeburen.  
 

Op dit moment bestaat het team uit Alaina van Veen, Mariska van Beek, Alie 
Bakker, Brenda Peereboom, Chantal Groen, Esmee Gelling, Joanne Roordink, 
Kelly Logtmeijer, Laura Mulder, Lisette Ziel, Liza de Vries, Marloes Hiemstra, 
Mariel Vaartjes, Myranda van der Schaar, Saskia van der Laag, Suzan de 
Vries, Sharon Wapstra, Iris van Galen en Gwendolyn Kalsbeek. Normaal 

gesproken trainen de dames 2 keer in de week en spelen ze op 

zaterdagmiddag de wedstrijden. Het team wordt getraind en gecoacht door 
Joshua van Weperen. Naast Joshua steekt ook Peter de Vries (senior) veel 
tijd in de trainingen en wedstrijden. Hij is een echte steun en toeverlaat. 
Tijdens de thuiswedstrijden kunnen de dames een beroep doen op 
scheidsrechters Arjan Mendel en Jeroen Mulder.  
 

Het doel van de dames is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dit lukt 
niet altijd, maar volgens eigen zeggen wordt de “derde helft” altijd in het 
voordeel van V.V.O. beslecht. Helaas worden daar geen punten mee gepakt. 
De laatst gespeelde wedstrijd dateert alweer van 7 maart 2020. Ook de 
voetbalsters van Oldeholtpade zijn door de corona tijdelijk buitenspel gezet. 

En niet alleen het voetballen valt in het water, maar ook het geplande uitje 

naar Ameland gaat dit jaar niet door. Behalve op het voetbalveld treffen de 
dames elkaar ook op verjaardagen en de kroeg. Het zijn naast teamgenoten 
ook vriendinnen van elkaar.  
 

Vragend naar wat het team onderscheidt van een ander teams, moet 
Gwendolyn grinniken. Ze zegt: “Tijdens het voetballen wordt er net zoveel 
gelachen als gemopperd”. En als scheidsrechter kan ik dat alleen maar 
beamen. Van dat mopperen is overigens gedurende de derde helft niets meer 
te merken. 
 

Als we het hebben over anekdotes dan rollen de tranen bij voorbaat al over 
de wangen. Tja, in de ‘kelderklasse’ van het voetbal is humor zo’n beetje de 

drijfveer. Ik vraag of we enkele anekdotes mogen publiceren. Geen enkel 
probleem, zegt Gwendolyn. Bij een uitwedstrijd was Peter de Vries (Senior) 

mee als leider. Het was, als Gwendolyn zich goed kan herinneren, bij Blue 
Boys in Nij Beets. Peter stelde de vraag: “Wie zit er op de bank?”. Joanne 
antwoordde: “Ja, ik”. “Huh, jij stond toch in het veld”, was de reactie van 
Peter. Waarop Joanne reageerde : “Dat klopt, maar nu zit ik op de bank”. En 
die keer dat Laura zich af moest melden. Niet omdat ze moest werken of ziek 
was, nee….ze moest haar wenkbrauwen laten epileren.  
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Of die keer dat ze, vermoedelijk onder het genot van een glaasje, de 
tegenstander rond middernacht op hadden gebeld en toen hebben 
aangegeven dat de wedstrijd niet door zou gaan. Maar dat kan helemaal niet, 

want alleen het thuis spelende team kan vanwege bepaalde omstandigheden 
een wedstrijd afgelasten. De volgende dag kwamen ze bij het voetbalveld 
van de tegenstander en werden ze opgewacht door de leider. Die gaf aan dat 
de wedstrijd niet door zou gaan. Helaas voor de tegenstanders, want die 

wisten niet dat het een geintje was. Misschien was dit trucje wel de reden dat 
de wedstrijd winnend werd afgesloten.  
 

Voor Gwendolyn is met dit interview min of meer een einde gekomen aan 

haar voetballoopbaan. Ze vindt het jammer dat ze door de corona niet het 
seizoen uit heeft kunnen spelen. Aan de andere kant blijft zo’n einde je wel 
altijd bij. Mocht je naar aanleiding van dit interview nieuwsgierig zijn 
geworden en wil je de verrichtingen van de dames van V.V.O. volgen, kom 
dan op zaterdagmiddag om 14.00 uur naar het sportpark. Lijkt het je leuk 

om ook te gaan voetballen? Neem dat contact op met het bestuur van V.V.O. 
Voor contact gegevens verwijzen we je door naar de site van V.V.O. Teamfoto 

met sponsor Robben Metaalrecycling Groep 
-Redacie- 
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Prikbord 
 

 

 

 
 
 
 

Wanneer u een zwerm bijen in uw tuin krijgt,  
bel dan imker Jaap Langeveld. 

Tel. 06-54900625 

Hij komt ze graag weghalen! 
 

 

 

 

 
 

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

 

Kinderrebus 
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Agenda  

 
08-06-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
29-06-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
24-08-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
29-08-2020 Inleveren kopij Thema: Corona voorbij? En nu? 

21-09-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
   

 

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: Gerlinda Delfsma Alie Nijholt 
 Jeroen Mulder Truus Westenbroek 
 Piet Regtop Albertje Meijerink 
Lay out: Anneke de Vries   
Foto’s voorpagina Leny Salverda  
Bezorger: Jan de Boer  
Drukwerk: Drukpunt Heerenveen  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. dorpskrant: NL55 RABO 0371.987.954 t.n.v. 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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