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Voorwoord 
 
Het is fijn om te zien dat er weer beweging valt te bespeuren in deze 

Coronatijd. Onze levens hebben langere tijd “on hold” gestaan. Letterlijk 
vertaald, in de wacht gestaan. En zo voelde het voor veel mensen ook. De 
opgelegde maatregelen waren weliswaar vervelend maar wel te doen voor de 
meeste mensen. Toch was er altijd dat gevoel van terughoudendheid en 
voorzichtigheid. Belemmeringen in het dagelijks leven zoals beperkt 
winkelen, niet op bezoek kunnen of een feestje bouwen, waren altijd 
aanwezig en wierpen toch een schaduw over alles. Daarbij de bezorgdheid 

voor de mensen om ons heen die positief werden getest. 
Maar daar lijkt nu langzaam verandering in te komen. Maatregelen worden 
versoepeld en het vaccinatieprogramma, hoewel niet zo snel als we zouden 
willen, begint op gang te komen. Positieve zaken allemaal en wanneer alles 

volgens plan verloopt, kunnen wij op termijn (hopelijk) weer terug naar een 
“normaal” leven. Daarom is het thema “valt er iets te vieren” zeker goed 
gekozen. De redactie van Holenpathe heeft binnenkort ook iets te vieren 

maar daar over later meer… 
 
 

Graag nieuwe kopij inleveren 
 

vóór 28 augustus 2021 
 

Thema: Hoe is het nu? 
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Burgerlijke stand 
 

Nieuwe inwoners: 
 

Jantina de Vries en Wilco Pen Wilfred Berrystraat 1 
Alex, Liesbeth, Maaike (12) en Wessel (10) Hoofdweg 45B 
Bastiaan Schonewille en Laura Schonewille-

Kluitenberg met dochter Demi. 

Westerhofstraat 2 

Leo Westenbroek Hesselinghstraat 9A 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Geboren:  
  

26-03 2021  Lizzy Dochter van Jean en Alex de Jong 
Stellingenweg 44 

24-04-2021  Nora Dochter van Johan en Vera Hopman 

Hoofdweg 136A 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Overleden: 
 

06-05-2021  Trea Hoekstra-Bosma Franckenastraat 8 
 

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

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

Buurtpraot 
 

 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* De Duitse Herder Fedor van Marco, Ilse en Amber van Galen heeft helaas 
de ziekte Degeneratieve Myelopathie (DM). Deze neurologische aandoening 
is vergelijkbaar met ALS of MS bij 

mensen.  
 

Gelukkig is deze ziekte pijnloos voor de 
hond en met behulp van een speciaal 

aangemeten rolstoel kan Fedor toch 
nog genieten van zijn geliefde uitjes 
naar het bos. Naast de wandelingen 
heeft Fedor gelukkig een mooi plekje 
en uitzicht, en ziet hij genoeg 

voetgangers en fietsers voorbij komen 
vanaf zijn erf op de Hamersweg.  

We hopen dat Fedor deze zomer 11 
jaar mag worden en dat hij, zolang hij 
dat kan, nog kan genieten van het 
leven! 
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De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* De Kampen is bijna compleet. Aan de Weidekamp 11 wordt het laatste huis 
gebouwd.  

De bouw vordert al en De Weidekamp kan binnenkort weer een gezin 
verwelkomen.  
Het wordt daar een levendige buurt met meerdere jonge gezinnen tussen de 
wat oudere families. Zo is Sieger 8 april jl. met pensioen gegaan. Hij geniet 
van zijn vrije tijd!  

 

* Ook de Grote kamp kan nieuwe bewoners verwelkomen. In het huis van 
voorheen familie Punter en Wim Hoogers wonen nu jonge mensen (familiie 
Sterkenburgh en Jessica Prinsen en Cor). Zij zullen zich ongetwijfeld 
voorstellen in de Holenpathe.  

 

* Gelukkig is het `s avonds weer langer licht en als het zonnetje schijnt, ziet 
het er allemaal veel vrolijker uit.  

Iedereen is in de tuin bezig en daardoor spreken we ook meer met elkaar.  
Een betrokken buurt is heel belangrijk. Piet en Christina hebben ervaren dat 

dit bij hun in de straat wel goed zit. Zij waren flink ziek van Corona en de 
naaste buren hebben hun flink geholpen om door deze zware tijd heen te 
komen. Gelukkig herstellen ze voorspoedig. Beterschap gewenst!  

 

* Het is best lastig om iedere keer wat wetenswaardigheden van de buurt op 
te schrijven. Zeker nu er geen activiteiten zijn en het erg rustig is.  
Dus….  
Iedereen kan leuke ‘weetjes’ doorgeven aan Marianne (Grote Kamp 6), dan 
zorgt zij dat het opgeschreven wordt. Zo werd ook doorgegeven dat Mandy 
één van de mensen is, die ‘Happy Stones’ schildert. 

Die vrolijk gekleurde stenen worden dan hier en daar neergelegd.  

Dus vind je zo’n mooie steen. Dan kan het best een steen van Mandy zijn.  
Wat een leuk initiatief!  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bos- en buitengebied                      Gerlinda Delfsma – g.delfsma@home.nl 
 

Deze keer niet veel nieuws uit onze buurt maar toch nog wel een aantal mooie 

dingen om te noemen: 

 

* Familie de Groot is gestart met het bouwen van een supermoderne, 
toekomstbestendige stal. Succes gewenst met deze werkzaamheden. 

 

* Nick Maatman is de nieuwe ‘Schaakcolumnist’ voor de Leeuwarder Courant 

en het Dagblad van het Noorden. Hij heeft het stokje overgenomen van 
Remco Heite en zal wekelijks de schaakcolumn verzorgen. Succes Nick! 

 

* Karin Maatman is gestart met LAW – Lange afstand wandelen. Hierbij een 
bijdrage van Karin over deze mooie, sportieve bezigheid. 
 
 

 

mailto:g.delfsma@home.nl
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Friese Woudenpad 

Al een poosje liep ik rond met de gedachte om in m’n eentje een lang 
afstandspad te gaan wandelen. Dit werd het Friese Woudenpad. 

Dit pad koppelt de Nationale Parken Lauwersmeer, Friese Wouden, Drents-
Friese Wold en de Weerribben aan elkaar. 
Op zaterdag 30 januari was het dan zover. Om half 8 ´s morgens stapte ik 
in de auto naar Dokkum voor m’n eerste etappe. Buiten was het nog donker, 

maar al snel kwam de zon op en werd het een zonovergoten winterse dag, 
waarbij de temperatuur niet boven het vriespunt kwam. 
Van daaruit ging ik met de bus naar Lauwersoog, het startpunt van de route. 
Meteen mocht ik over de dijk bij de Waddenzee lopen, wat een weids uitzicht, 
wat een prachtig zicht op de Waddeneilanden en wat een stilte. 

De wind in de rug en gaan, héérlijk! Je 
komt op plekken waar je met de auto 

of de fiets niet kunt komen, 

waaronder boerenakkers. Het 
grootste gedeelte van de route is dus 
onverhard of half verhard. 
Deze etappe ging voornamelijk langs 
het water. Via de Waddenzee, het 
Lauwersmeer en Dokkumergrootdiep 

kwam ik na ca 27 km vol indrukken en 
energie bij de auto aan. 
Ik wist nu al dat ik op korte termijn 
mijn tocht zou vervolgen. Soms zat er 
zo´n 14 dagen tussen, maar een 
andere keer liep ik 2 etappes in één 

week, van gemiddeld ca 19 km. 
Binnen 3 maanden had ik de finish in 

Steenwijk bereikt. In totaal heb ik precies 200 km afgelegd. Ik liep via 
Lauwersoog naar Ee, Dokkum, Damwoude, Broeksterwoude, Veenwouden, 
Noordbergum, Oostermeer, Rottevalle, Drachtstercompagnie, Ureterp, 
Beetsterzwaag, Hemrik, Hoornsterzwaag, Nijeberkoop, Boijl mijn 
geboorteplaats), Noordwolde, De Hoeve, Oldemarkt naar Steenwijk. Ook liep 

ik de variant van Ureterp via Wijnjewoude naar Hoornsterzwaag en de variant 
van Vledderveen, via Wilhelminaoord naar Steenwijk. Vooral de afwisseling 
van meren, plassen, vennen, bos, boerenland, houtwallen, heide en dorpen 
was prachtig. 
Het stroomgebied van de Linde was voor mij niet onbekend. Waar ik zeker 

nogmaals wil wandelen is over de dijk en langs het Lauwersmeer. Nabij 
Veenwouden vond ik de Houtwiel prachtig (er lag ijs!) en verder rondom het 

Bergumermeer, omgeving Beetsterzwaag, en de Duurswouderheide. 



5 

 

 

Het boekje met de 
route heb ik vooral 
gebruikt voor achter-

grondinformatie over 
het gebied, want het 
pad was prima beweg-
wijzerd. Aangezien 

wandelen verslavend 
werkt en in Nederland 
nog heel veel moois is 
te ontdekken, ben ik 
inmiddels gestart (nu 
samen met m’n 
moeder) met het 

Drenthepad. Deze is 

ruim 300 km, dus ik 
kan nog wel even 
vooruit! 
-Karin Maatman-  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Teamgevoel 
 

Met het ‘dorpsfeest’ voor de deur zijn we op bezoek 
bij het bestuur van de VVV; Vereniging Voor Volksvermaken. De naam is al 
92 jaar hetzelfde, al worden de feesten door de jaren heen wel anders 

georganiseerd. Ze zijn begonnen met besturen met alleen maar mannen en 
vaak ook wel met zo’n 12 personen. Momenteel bestaat het bestuur uit zeven 
personen; Niels Lantinga,, Tanja Brand, Peter van den Akker, Elske Oostra, 
Henk-Jaap Diever, Ton de Beu en de laatste aanwinst Alien Veenstra. Het was 
in de eerste jaren ‘het feest’ van het jaar en groeide uit tot een groot feest 
met zaterdagavond een feest voor de jeugd uit de weide omgeving met bands 

als: George Baker Selection ,B.Z.N. en de Red Commerts uit eigen 
dorp/gemeente. 
De laatste jaren is het weer meer een feest voor het dorp. Maar het moet 
eerlijkheidshalve gezegd worden, de tijd is verandert. Het dorp is groter en 
er is meer vertier buiten het dorp, dus heeft het feest een minder prominente 
rol dan in de beginjaren in het leven van de dorpsgenoten. Maar niet getreurd 

voor de feestvierders uit het dorp. Het bestuur probeert voor jong en oud in 

elk geval ieder jaar weer een gevarieerd programma te maken. 
Het bestuur vergadert, volgens een draaiboek eens in de maand, wat al in 
september begint. Want bands en vergunningen moeten al vroeg 
aangevraagd worden.  
Bandjes moeten natuurlijk ook gehoord en gezien worden. Dus gaan de 
bestuursleden ook regelmatig naar optredens, wat natuurlijk geen straf is en  
goed voor het ‘teamgevoel’  is.  
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Of met z’n allen in de bus naar het Dicky Woodstock Festival is ook een leuke 
traditie geworden. In december gaat het hele bestuur al of niet verkleed nog 
één keer het dorp door met bijvoorbeeld  tractor en keet om alle vrijwilligers 

een bedankje te geven voor hun inzet met na afloop een soepje in het 
Scheenebos. 
 Dat het bestuur kleiner is geworden houd ook in dat er meer dorpsgenoten 
mee helpen om het programma rond te krijgen. Zo zijn er allemaal kleine 

werkgroepen die een bepaald onderdeel van het programma organiseren. Zo 
is er al jaren de ‘jeugd VVV, die de activiteiten voor de basisschooljeugd op 
vrijdagmiddag en zaterdagmorgen organiseert. Zo wordt de tent al in het 
begin van de week door de verhuurder opgezet, maar dan komt ‘de opbouw 
groep’ in actie voor de inrichting in en om de tent. En maandags weer 
uitruimen natuurlijk. Zo is er een groep voor de catering, en worden er 
dagdelen door kleine groepjes georganiseerd. Het bestuur is blij met ieder 

initiatief. Dus als je nog een goed idee hebt, deel het met één van de 

bestuursleden. 
Naast het Dorpsfeest organiseren ze de autocross met ongeveer 40 
vrijwilligers uit eigen dorp en de autocrossvereniging. Ook zorgen ze in 
november voor een rock night in café ‘de Rustende Jager’. Het afgelopen jaar 
was er helaas geen feest door corona. Ook dit jaar wordt het geen groot 
feestfestijn. In afgeslankte vorm willen ze toch wel wat buitenactiviteiten 

organiseren. Daar meer over elders in de dorpskrant. Maar zodra corona 
voorbij is gaat het draaiboek weer open. Het bestuur is er in elk geval klaar 
voor. Jullie ook? 
 

 
(Dit betreft een niet recente foto ivm. Corona) 
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Wetenswaardigheden 

 
 

Vlindertuun is inmiddels ingezaaid! 
 

Zaterdag 1 mei, toepasselijk op de dag van de arbeid, hebben een 13-tal 
enthousiaste vrijwilligers zo’n 24 are grond op het evenemententerrein 
ingezaaid en ingeharkt met een akkerbloemenmengsel. Onder de bezielende 
leiding van Sjouke Bakker, die veel ervaring heeft met wildakkers, was het 
klusje zo geklaard.  
Ondertussen hadden Truus en Anneke al gezorgd voor heerlijke koffie en thee 

met een “stok stieve koeke”. De machinale grondbewerking was al gedaan 
door vrijwilliger Jan Bruinsma uit Ter Idzard met apparatuur van loonwerker 
Robert Kloosterman uit Oldeholtwolde. Ook werd er zaad beschikbaar gesteld 
via Jan Willem Strampel uit Ter Idzard van de firma BUMA bemiddeling BV 
uit Nijemirdum. Op woensdag 12 mei zal de schooljeugd ook nog zonnepitten 

in de grond zetten op een apart gehouden hoekje grond. De namen komen 
erbij en degene die de hoogste zonnebloem kweekt krijgt een prijsje. Hopelijk 

komt u ook eens even kijken naar het resultaat! Het is een probeersel en de 
weersomstandigheden hebben wij ook niet in de hand, maar “Olpae” zal 
ongetwijfeld weer een stukje mooier en “groener” worden!   
 
 
 

Foto Andries van Huizen 
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Oproep hondenpoep opruimen 

 

Aan de Buitenkamp en richting De Koele ligt heel 
veel hondenpoep.  

Met name de hondenbezitters van de Grote Kamp, 

die hun hond uitlaten, komen dit dagelijks tegen. Ze 
moeten iedere keer goed opletten waar ze lopen. Het 
is ondoenlijk om naast de poep van de eigen hond 
ook nog de poep, die er al ligt, op te ruimen.  
Dus als iedereen iedere keer even de poep van zijn 
eigen hond opruimt, blijft het schoon! Alvast 

bedankt!  
-Namens De Kampen-  
------------------------------------------------------------------------------------ 
Bijen en wespen 
Geachte dorpsgenoten, het voorjaar en de zomer zijn weer in aantocht en 

dat betekent ook dat er weer veel insecten, waaronder vlinders, bijen, 
wespen enz. in de natuur actief zijn. 

Mocht iemand een bijenzwerm in de tuin hebben meld het dan bij mij; dan 
kom ik hem vangen en daar staat dan een lekker potje honing tegenover. 
Dan ook nog even iets over de wespen: Ook deze hebben een belangrijke 
plaats in de natuur maar kunnen in juli en augustus voor overlast zorgen en 
dan word ik in die tijd regelmatig gebeld om ze weg te halen of te vernietigen. 
Om dat zoveel mogelijk te voorkomen is het heel belangrijk om in mei of juni 
een wespenval op te hangen; dan vang je namelijk de koninginnen van de 

wespen en ook van de Hoornaar met als resultaat dat de overlast veel kleiner 
is in de nazomer. 

Ik hoop dat het een mooie tijd wordt waar we allen van de natuur kunnen 
genieten. 
  

-Jaap Langeveld, Tel.nr 06-54900625- 
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Buurtbemiddeling Weststellingwerf 

 

Het wordt eindelijk weer wat warmer weer. Wist je dat buren in de zomer 
over het algemeen meer overlast van elkaar ervaren? Naarmate het weer 

warmer wordt en men meer buiten leeft, neemt het aantal aanvragen voor 

Buurtbemiddeling toe. Het gaat hierbij om tuinproblemen, zoals ergernissen 
over achterstallig onderhoud of overhangende takken. Of om geluidsoverlast, 
zoals te hard de radio buiten aan, luidruchtige gesprekken die tot laat in de 
avond duren of schreeuwende kinderen. En vergeet niet de ergernis over 
barbecuerook die de slaapkamer binnenwaait of de schone was verpest.  
Bedenk dat overlast altijd subjectief is; als je een goede relatie hebt met je 

buren, ervaar je minder snel overlast dan wanneer de relatie niet goed is. (Je 
denkt bijvoorbeeld: “wat fijn dat die kinderen zo’n lol hebben op de 
trampoline” in plaats van “moeten die van hiernaast nou weer zo’n herrie 
maken!”). Ook worden ergernissen te vaak veroorzaakt, doordat we ervan 
uit gaan dat hoe wij tegen de wereld aan kijken, normaal is of omdat we 

ervan overtuigd zijn dat de ander heus wel snapt dat wij hier last van hebben 
en de conclusie trekken dat ze het dus expres doen. 

Ook lezen we vaker in de krant over ruzies en geweld, waardoor we mogelijk 
minder snel op de buren af durven stappen uit angst voor ruzie.  
Vanuit Buurtbemiddeling hebben we intussen veel ervaring met 
burenoverlast en zouden we iedereen willen adviseren: wacht niet te lang 
met ergernissen, maar maak het bespreekbaar. Niet op het moment dat je 
heel erg boos bent, maar bijvoorbeeld een dagje later.  

 

Geef aan wat je vervelend vindt en 
waarom.  Vind je het spannend, wil je 
het met iemand voorbespreken en 

advies of wil je hulp bij dit gesprek? 

Neem dan contact op met 
Buurtbemiddeling: 06 - 54 35 08 55 / 
0516 - 56 72 20 of via 
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
Buurtbemiddeling is gratis, werkt  stap 
voor stap en niet sneller of verder dan 
u zelf wilt of kunt.  Alle informatie 

blijft vertrouwelijk. Soms blijken een 
of twee stappen al voldoende te zijn 
om een oplossing te vinden. 
Kijk voor voorbeelden en tips op 

www.problemenmetjeburen.nl  en 
voor een advies op maat op 

www.overlastadvies.nl   
 

 
 

 

mailto:buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.overlastadvies.nl/
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Iets te vieren? 

 

Iets te vieren is het thema in de nieuwe Holenpathe. Lekker dan! Wat een 

geweldig gekozen onderwerp in deze tijden. Is er geen Covid meer? Vieren? 
Er valt helemaal niets te vieren. De pandemie zet zijn vernietigende opmars 
voort. Vaccins werken erg goed of toch weer niet. Regels worden versoepelt 
en toch weer niet. Terrassen kunnen open en toch weer niet. Valt er dan echt 
niets te vieren? Vieren kan ook op een andere manier. Door de touwtjes; je 

kan de touwtjes laten vieren. Dan krijg je toch een heel ander idee van vieren. 
Dan kan je als gemeenschap gaan vieren dat de regering eindelijk de touwtjes 
heeft laten vieren. Dat geldt dan zeker voor de Corona crisis in ons land. 
Langzaam maar zeker worden de teugels wat losgelaten, of, zoals uw wilt, 
een beetje gevierd. Leuk dat het  woord vieren op diverse manieren kan 
worden gebruikt en er altijd een positieve sfeer van uit gaat. Had u dat 

vroeger niet op school? Een woord als gruwelijk ziet er ook echt zo uit. Het 

woord griep heeft al een ziekelijke uitstraling. En het woord stop, dwingt je 
ook echt tot stoppen. Waarmee dan ook. Behalve met vieren. Vieren mag 
altijd. Het feit dat je op deze aarde rondwandelt en bijdraagt aan een mooie 
wereld. Het feit dat je vrienden hebt waar je altijd op terug kan vallen. Dat 
je in een dorp woont waar je niet wordt weggevaagd door een modderstroom 
en een falende overheid je niet kan redden. Dat je in een dorp woont waar 

relatieve rust is. Dat je in een dorp woont waar de VVV een coronabingo 
organiseert. Waar de schaatsclub een geweldige winter heeft gehad, net als 
de schaatsliefhebbers. Waar kinderen tijdens de eerste lockdown door het 
dorp lopen om beren te spotten. Waar de hele dorpsgemeenschap bijna aan 
meedeed zodat je door de beren het bos niet meer zag.  
Waar een paasspeurtocht massaal leidde tot het plakken van groene en gele 

letters. Onze voetbalclub V.V.O die een extra speelveld aanlegt en er 

maximaal steun voor krijgt. Een ballenactie van onze korfbalclub S.C.O die 
leidde tot meer dan 25 nieuwe wedstrijdballen. Een dorp wat op 4 mei 
stilstaat bij het monument van Wilfred Berry. Waar een straat is genoemd 
naar deze oorlogsheld. Ons dorp wat in 2016 tot mooiste dorp van Friesland 
is verkozen. Een dorp wat ons restaurant maximaal probeert te steunen in 
deze moeilijke tijden. De hand opsteken naar elkaar als je voor de zoveelste 

keer over de Hoofdweg rijdt.  
En de jeugd gaat naar de grote stad. Zo hoort dat. Vleugels uitslaan en 
groeien. Je waarde gaan bewijzen voor de maatschappij. Weg bij pa en ma 
en de teugels laten vieren. Vieren dat je op jezelf bent, wetende dat je de 
meeste verjaardagen in Oldeholtpade gevierd hebt en de herinneringen 

daaraan. Ik snap het thema. Er is wat te vieren ondanks alles. Een stukje 
onderlinge verbondenheid. Dat maakt je sterker in deze tijden. Eén vier is 

enkelvoud, vieren is meervoud. Dat zegt genoeg. 
 

-Richard van Hoogwaarden-  
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Er moet een tuin zijn voor de merel 
 
Er moet een tuin zijn voor de merel 

er moet een boom zijn voor de specht. 
Er moet een plek zijn op de wereld 
waar er niemand met je vecht.  
 

Er moet een land zijn voor de mensen 

er moet een huis zijn of een tent 
Er moet een plek zijn op de wereld 
waar je altijd veilig bent. 
 

Er mag een plek zijn om te blijven 
er mag een plek zijn om te gaan  
Dan heb je vleugels om te drijven 

 

-Nico- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Iets te vieren 
 

Waar een klein dorp groot in kan zijn 
 

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten sloeg de Covid onlangs 
genadeloos bij ons, Piet en Christina Boezerooij, toe. Christina raakte besmet 
en ik een paar dagen later ook. Ik lag behoorlijk ziek beneden op de bank en 
Christina boven doodziek op bed. Gelukkig schatte Wytske (onze huisarts en 
buurvrouw) de situatie direct goed in en Christina moest naar het ziekenhuis 
in Heerenveen en na een dag al kwam ze op de intensive care in Leeuwarden. 

Meer dan een week lang werd ze in slaap gehouden en was ze helemaal van 
de wereld. 
 

Op dat moment ontdekte ik pas goed hoe mooi we hier in dit dorp wonen. 
Van alle kanten om ons heen kwam er hulp naar de Weidekamp. Met name 

van onze naaste buren Louise, Wytske en Anna Floor. Dagelijks werd er een 
bord warm eten voor de deur gezet door Louise en de was werd gedraaid. 
Wytske kwam ook telkens langs om mijn zuurstofgehalte te controleren. 
Anna Floor, zelf al ingeënt, kwam zelfs langs in een beschermend pak om te 
stofzuigen. Dat was natuurlijk wel nodig met een grote zwarte verharende 
Labrador Finn in huis, die ze ook nog 3 á 4 keer per dag uitlieten. 

Overbuurman Roland rammelde met de grasmachine om huis en buurman 

Sieger heb ik ook een middag om huis zien werken in de tuin. Heel waardevol 
om zoveel naastenliefde te ervaren op zulke moeilijke momenten. 
 

Ondertussen lag ik zelf ziek thuis en had ik alleen contact over Christina met 

de IC. Het mooiste moment was dan ook toen Christina eindelijk uit de 
narcose kwam en met hulp van de verpleging mij belde. Een paar dagen later 
mocht ze gelukkig van de IC naar de Covid-afdeling waar ze ook bezoek 
mocht ontvangen.  
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Wytske stapte toen gelijk in de auto, eerst naar Heerenveen om 
achtergebleven bril, toiletspullen en telefoon op te halen, daarna op weg naar 
Leeuwarden voor het eerste bezoek aan Christina.  Daarna belden we 

minstens 3x per dag. Na een paar dagen ging het zo goed dat, als we 
thuishulp konden regelen, ze weer naar huis mocht. 
‘s Middags kwam het verlossende telefoontje dat ze naar huis mocht. Vlug 
Wytske gebeld, die startte direct de auto, en half zes was Christina weer thuis 

in ons huis in Olpae. 
 

Al met al wil ik iedereen in het dorp, de buurt, de straat, de directe 
buurtjes……………..bedankt, bedankt, bedankt toe schreeuwen. Ook allemaal 

heel hartelijk dank voor het meeleven, de kaartjes, de bloemen, het belletje 
en gewoon het praatje maken. 
 

Als we er nu op terug kijken, kunnen we gerust zeggen dat we wat te vieren 
hebben. 

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

Het rode kistje van Tritzum 
 

Weet je het nog, dat verhaal over een rood kistje, dat op een picknicktafel 
stond langs een wandel- en fietspad ergens in ‘the middle of nowhere’ van 
de buurtschap Tritzum?  
De buurtschap ligt zo tussen Hitzum en Kubaard, of tussen Achlum en 

Herbaijum, ergens in de groene ruimte van Friesland, waar ook de wandel 
marathon De Slachte langs komt. Aan dat pad stond een picknicktafel en op 
die tafel stond een rood kistje, in dat kistje een schrift, enkele pennen en 
kleurpotloden met de vraag iets in het schrift te schrijven of te tekenen. 

Twee mannen uit de 
buurt zetten dat 

kistje, een brood-
trommel, daar voor 
de eerste keer neer in 
2013. Het werd een 
groot succes: de 
verhalen en rijmpjes, 
de tekeningen enz. 

waren zo interessant 
dat de Leeuwarder 
Courant daar over 

publiceerde. Je zou 
het gerust uniek 
mogen noemen. 
Komt ook deze zomer daar weer een kistje te staan op die tafel, aan dat pad 

daar ergens tussen de weilanden van noordwest Friesland? 
Ik hoop dat deze zomer met eigen ogen te zien. Jij ook? 

 

-Nico-  
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Verenigingsnieuws 
 

 

Plaatselijk Belang 
 

Voortgang Dorpsenquête – Dorpsvisie 

 

Het is een tijdje stil geweest rond de dorpsenquête, de werkgroep wilde graag 
bij elkaar komen om de resultaten uit te werken in een visie voor de komende 
5 jaar, maar door de strenge Coronabeperkingen vanaf half december is dat 
niet gelukt. Om toch de vaart erin te krijgen, werd besloten om d.m.v. video-
overleg de draad weer op te pakken. Allereest moesten de resultaten van de 
186 ingezonden enquêtes geordend worden; de papieren enquêtes werden 

alle met de hand ingevoerd in het digitale programma, gelukkig hadden de 
meeste bewoners van Oldeholtpade gebruik gemaakt van de online-versie.  
Er kwamen mooie resultaten uit de enquête, zo was de gemiddelde leeftijd 

van alle geënquêteerden 54 jaar, het geeft aan dat veel oudere inwoners van 
Oldeholtpade gereageerd hebben. Op de vraag hoeveel jaar woont u in 
Oldeholtpade, was de score gemiddeld 25 jaar. Over het algemeen is men 
ook zeer tevreden om hier te wonen; met een gemiddelde score van 8,3 

kunnen we stellen dat het wonen in Oldeholtpade als plezierig wordt ervaren. 
Dit zijn zo maar een paar resultaten uit de enquête. Na een drietal 
overlegmomenten heeft de werkgroep besloten om op grond van de 
resultaten 6 thema’s verder uit te werken. Deze 6 thema’s zijn: 

1. wonen 

2. verkeersveiligheid 

3. energietransitie en duurzaamheid 

4. natuur en biodiversiteit 

5. cultuur en recreatie 

6. overlast 

Het betekent niet dat andere onderwerpen minder belangrijk zijn, maar deze 
onderwerpen kwamen uit de enquête naar voren als het meest dringend.  
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om begin mei met een “concept 

dorpsvisie” te komen en die te publiceren op de site van Oldeholtpade: 
www.oldeholtpade.info. Vervolgens heeft u ruim een maand de tijd om op 
het concept Dorpsvisie te reageren. Voor de verdere uitwerking van de 
Dorpsvisie hebben wij de medewerking van de dorpsgenoten ook weer hard 
nodig, omdat we d.m.v. werkgroepen de 6 thema’s verder invulling willen 
geven. Plaatselijk Belang wil graag dat u als inwoner van Oldeholtpade actief 

met ons meedenkt over de genoemde thema’s en dat kunt u doen door zich 

op te geven voor één of meerdere werkgroepen. U kunt zich alvast opgeven 
voor een werkgroep, maar de definitieve samenstelling van de werkgroepen 
zal pas plaats kunnen vinden nadat de Dorpsvisie definitief is vastgesteld.  
Opgave kunt u doen bij secretaris@oldeholtpade.info en geef daarbij aan 
welk thema of welke thema’s uw voorkeur hebben.  
-Werkgroep Dorpsvisie- 
 

http://www.oldeholtpade.info/
mailto:secretaris@oldeholtpade.info
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Contributie 

 

Rond 1 juli a.s. wordt de jaarlijkse contributie via een incasso een bedrag 
van  € 5,- van uw bankrekening afgeschreven van 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- 

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

De Striepe 
Koningsspelen ‘light’ 
 

Maandag 26 april hebben we een zeer geslaagde dag gehad. We zijn de 
gestart met het dansje van Let’s go turbo en daarna heeft iedere groep zich 

goed vermaakt in de Pannakooi, op het plein en in het bos. Van de OV hebben 
de kinderen fruit en limonade gekregen.  
 

 

mailto:penningmeester@oldeholtpade.info
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Voorjaarsfair obs De Striepe 

 

Vorig voorjaar, april 2020, kon de geplande ‘voorjaarsfair’ wegens Corona niet 
doorgaan. Jammer maar niet getreurd; meteen maar een nieuwe datum 

gepland: Vrijdag 26 maart 2021. Helaas, ook deze editie hebben we niet 

kunnen organiseren. Wie had dat een jaar geleden kunnen bedenken… 
gelukkig niemand. Maar wanneer nu wel? Op dit moment kan daar nog geen 
uitspraak over gedaan worden. Zodra de maatregelen het toelaten gaan we 
bekijken in welke vorm en op welke wijze we een soort fair kunnen 
organiseren, desnoods in een wat afgeslankte vorm. Voor de fair hadden we 
een nadrukkelijk doel: Financiële dekking voor de nieuw aangeschafte 

schoolsportshirts. In de aanloop naar de fair van april 2020 hebben we van 
vele instanties en bedrijven uit de omgeving reeds een sponsorbijdrage 
mogen ontvangen tot een totaalbedrag van bijna 500 euro. Hiervoor alvast 
onze hartelijke dank.  
 

Als blijk van waardering willen wij deze sponsoren alvast graag vermelden: 

 

Fysio Sport Wolvega Belastingpraktijk  

C. Jansen 

Vallinga Oogwereld 

Haye Bethlehem Omny Advocaten BV De Muziekzolder 

Bouwbedrijf Scheenstra BV Rustende Jager  Motip Dupli BV  

Lukkes Outdoor Bouwbedrijf Alfred 

Plat 

Martin de Vries 

Installatiebedrijf 

KDV De Kinderkei  Hopman 

Rioolontstopping 

 

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

Herdenking 

 

Zoals elk jaar hebben 
de leerlingen bij het 
monument van Wilfred 

Berry een herdenking 
gehouden. Er is een 
bloemstuk neergelegd 
en kinderen hebben een 
moment stilte gehou-
den om na te denken 

over wat er is gebeurd 

die tijd en er zijn 
gedichten voorgelezen. 
In de klas is er aan-
dacht besteed aan het 
thema Tweede Wereld-
oorlog en het verhaal 

van Wilfred Berry. 
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Insectenhotel 
 

Een grote wens van een 
aantal leerlingen van De 

Striepe was een 
insectenhotel. Omdat dit 

heel goed past op ons 
groene schoolplein en 
ook leerzaam is voor de 
leerlingen gingen we op 
zoek. 
Toevallig hoorden we dat 
dit ook gemaakt wordt 

door een inwoner van 
Oldeholtpade, Truus 
Westenbroek. Zij maakt 

insecten-hotels, het liefst 
van afgedankte materi-
alen en materialen die 

over zijn. Dat vonden we 
een mooie gedachte en 
werkwijze en Truus nam 
de opdracht aan.  
En nu zijn we de trotse 
bezitters van dit prach-
tige insectenhotel!  

Truus, hartelijk dank en we hopen dat we zo een steentje kunnen bijdragen 

aan de insectenpopulatie. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tennisvereniging In et Hoolt 
 
Iets te vieren was de vraag?  

Jazeker, wij hadden deze keer iets dat maar één keer 
voorbij komt, een unieke kans en die laat je toch niet 
lopen……. Kwam de koningin bij ons een balletje 
slaan en dat onder het toeziend oog van de koning 
en enkele bewakers! Ze waren allemaal enorm onder 

de indruk van de sfeer op ons tennisparkje. Helaas 
bleven ze maar kort, maar de koningin fluisterde nog 
wel even iets toe aan beide mannen die druk bezig 
waren met het aanbrengen van nieuwe windveren 
aan ‘et Tuunhuus’: “Ik wil eigenlijk best graag lid wil 

worden van dit gezellige clubje.” De beide mannen vielen bijna van het dak.  
Nou, als de koningin al lid wil worden………. 
 

-Met sportieve groet, Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hoolt- 
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OSW 
 

* Jeu de boules is geheel coronaproof gestart op dinsdagmiddag 13 april jl. 

op het SIOS-terrein aan de Kruistraat in Wolvega. Op deze locatie wordt op 
de zeven banen van de OSW iedere dinsdagmiddag gespeeld, aanvang 13.30 
uur. Tevens wordt vanaf donderdagavond 20 mei gestart met Jeu de boules-
training. De avond start met een partijtje. Na de pauze wordt er een parcours 
uitgezet waar de vele moeilijke punten van het spel worden geoefend tot ca 
20.30 uur. U kunt zich zonder opgave om 18.30 uur melden bij de Jeu de 
boulesbanen van de OSW aan de Kruistraat. Ervaring, spelregelkennis en 

eigen Jeu de boules-ballen zijn niet noodzakelijk. Met dit initiatief willen de 
organisatoren de sport promoten en de deelnemers de mogelijkheid geven 
elkaar te ontmoeten in een ontspannen omgeving. Inlichtingen te verkrijgen 
bij Harm Oosterkamp, tel. 06-16592554. 
* Heeft u ook legervoertuigen gespot op woensdag 5 mei j.l.? Een aantal 75-

leden in Oldeholtpade heeft in het kader van 75-jaar bevrijding een ontbijtje 

bezorgd gekregen door militairen.  
* We zochten nog een bezorger in Oldeholtpade omdat een van onze 
bezorgers, Doeke Punter, verhuisd is naar Wolvega. Hartverwarmend was 
het dat wel een vijftal mensen zich hiervoor heeft aangemeld.  
* In Wolvega start op woensdagmorgen 12 mei een buitentraining voor 
senioren. Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur op het sportveldje aan de 
Meulestraat in Wolvega. Dat zou natuurlijk ook hier in Oldeholtpade kunnen. 

Tijdens de trainingen ligt de focus op balansoefeningen (mobiliteit), 
spierversterkende oefeningen (kracht) en uithoudingsvermogen (conditie). 
Er wordt naar ieders mogelijkheden gekeken en de oefeningen worden op 
maat aangeboden. Interesse? Vraag inlichtingen bij Larisa Groenhof,  

tel. 06 53237263 of e-mailadres: larisa@livvitleefstijl.nl. 
-Hartelijke groet, Sjoukje Held, vz OSW, www.osw-wolvega.nl 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.V.  
 

* Met het bestuur hebben we afgelopen maand 2 activiteiten georganiseerd 
en ondertussen zijn we bezig met het dorpsfeest en houden we de 
maatregelen in de gaten. De paasspeurtocht voor de basisschoolkinderen, 

inclusief een kleurwedstrijd, is goed bevallen aangezien er meer dan 30 
kinderen de antwoorden en de kleurplaat hebben ingeleverd. Er zijn 3 

winnaars gekozen, maar ook de andere kinderen hebben allemaal een zakje 
met paaseieren thuis ontvangen.  
* Op 17 april is de eerste Online-Bingo georganiseerd; er waren 99 
aanmeldingen! Zoveel hadden wij niet verwacht maar wel super leuk. De 

prijzen zijn gesponsord door: Maatman Pluimvee, Hoekstra Materiaal, 
F.H.D. Concrete & Repair Service, Nagelstyliste Karin de Jong en VVV 
Oldeholtpade. Alle sponsors super bedankt! De prijzen zijn persoonlijk bij de 
winnaars thuis gebracht.  

http://www.osw-wolvega.nl/
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* Hier bijgevoegd het voorlopige programma voor het dorpsfeest 2021, er 
kunnen nog veranderingen worden aangebracht. Houd allen de 
Facebookpagina Feesten Oldeholtpade in de gaten. Opgeven voor een 

activiteit doe je via oldeholtpadevvv@gmail.com. Je ontvangt van van ons 

een reactie dat het gelukt is maar heb je voor 12 juni nog geen reactie 
ontvangen, mail dan nogmaals of spreek één van de bestuursleden aan.  
Namens V.V.V. Oldeholtpade wensen we u allen een fijn en gezellig 
feestweekend toe! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Hallo feestgangers van Olpea! 

 

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zover: Het feestweekend 
van Oldeholtpade! Het bestuur is de afgelopen periode druk bezig geweest 
met de voorbereidingen en heeft daarnaast regelmatig overleg gehad over 
wat er mogelijk is binnen de huidige coronamaatregelen.  
 

Dit jaar koppelen we geen thema aan het dorpsfeest, het thema wordt vrij 
gelaten. Graag allen zelfstandig je tuin versieren, en biedt eventueel hulp 
aan bij de bewoners op leeftijd is of die moeilijk ter been zijn. Zorg allen 

voor vlaggetjes en goed gevulde tuinen zodat het dit jaar toch een feestje 
lijkt als we door het dorp wandelen.  
 

Uiteindelijk staan er toch een aantal activiteiten op het programma  maar 

natuurlijk minder dan andere jaren. We hopen dat iedereen hier begrip voor 
heeft. Het programma kan nog worden aangepast als de huidige 
maatregelen scherper worden gemaakt, hou daarom goed de 
facebookpagina Feesten Oldeholtpade in de gaten. Er wordt dit jaar geen 
tent op het evenemententerrein neergezet, evenals geen catering.  

We gaan ervan uit dat, bij de activiteiten die wel gepland staan, de 
maatregelen omtrent Corona goed worden gehandhaafd. Wees er allen, 

ondanks de gezelligheid, wel alert op. We hopen volgend jaar wel weer een 
gezellig dorpsfeest met volledig programma te kunnen organiseren. 
 
Het VVV bestuur hoopt iedereen weer onderweg te kunnen zien tijdens het 
feestweekend! 
 
Niels Lantinga 

Henk-Jaap Diever 
Peter van den Akker 
Ton de Bue 

Tanja Brand 
Elske Oostra 
Alien Veenstra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oldeholtpadevvv@gmail.com
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                     FEESTPROGRAMMA 2021 
 
 
Vrijdag 18 juni  

  

12.30 uur Spelletjes voor kinderen 
van OBS De Striepe 

  
20.00 uur Online Bingo 

Zaterdag 19 juni  

  

13.00 uur Fiets- of wandeltocht 
  

Zondag 20 juni  

  

13.00 uur  Autopuzzeltocht 
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S.C.O 
 

Korfballers hebben weinig te vieren 
 

Ja, wie wel in deze coronatijd met al die beperkingen, ook al worden sommige 
nu iets versoepeld. Het blijft een bijzondere tijd, waarin weinig mag en het 
geduld met name bij jongeren opraakt. Een wonder als je maar een keer jong 
bent en je wel eens uitgekeken bent op je schermpje. Huidhonger, fysiek 

contact, bij elkaar kunnen zijn? Wie mist het niet! 
 

Bij het vaststellen van beleid heeft men het vaak over de stip op de horizon. 
Maar dit geldt ook voor sporters. Waar gaan we als club naar toe? En niet 
alleen op de lange maar zeker ook op de korte termijn. Wanneer mogen we 

weer oefen- of competitiewedstrijden spelen? De kleedkamers gebruiken? 
Verpozen in de kantine of op het terras? Supporters begroeten? Activiteiten 
organiseren? Kampioenschappen vieren? Een toernooi bezoeken?  

Geen zaal- maar ook geen veldcompetitie meer. Steeds weer moeten we onze 
hoop en verwachtingen bijstellen. Het blijft koffiedik kijken. We richten ons 
nu maar op de start van een normaler seizoen 21/22 na de zomervakantie.   
 

Maar hoe staan de clubs er dan voor qua spelers, technische staf, kader e.d.? 
Zijn de  mensen het ritme van sporten, iets betekenen voor een club niet 
ontgroeid? Wordt de lege agenda of de vrije zaterdag weer vlot ingevuld zoals 
dat voor corona was? Hoe komen we met elkaar uit deze enorme dip van 

bijna anderhalf jaar inactiviteit? De tijd zal het leren.  
 

Eigenlijk hebben we pas met elkaar weer iets te vieren als verenigingen op 
tal van fronten weer bruisen. Als je merkt dat leden, ouders en supporters 

heel lang de sport, de samenhorigheid, de gezelligheid voor en na de 

wedstrijden en trainingen gemist hebben. Dat men er met elkaar voor gaat 
om het oude normaal terug te vinden! Tot zo lang kunnen we alleen de 
bloemetjes maar letterlijk buiten zetten om de eigen omgeving in deze 
bizarre tijd wat op te vrolijken. Start hiermee en laat dit de opstap zijn naar 
een zomer, waarin het ook weer figuurlijk kan.   

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

Karkepraot 
 

Jarig 

Op de dag dat ik mijn kopij voor deze Holenpathe in moet leveren vier ik mijn 
30e verjaardag. Als jeugdwerker binnen de Protestantse Gemeente Ter Holten 
had ik altijd het gevoel zelf ook bij de jongeren te horen. Als twintiger sta ik 

immers niet ver van de tieners af waarmee we samen het geloof proberen te 
ontdekken. Maar nu kan ik er toch echt niet meer omheen. Ik ben oud. Of 
nou ja, oud, ik ken genoeg tachtigers die zich nog steeds ‘jong’ voelen, dus 
wat is oud eigenlijk?  

http://www.kvsco.nl/
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Maar in elk geval ben ik geen twintiger meer, en dat is best een ‘dingetje’. 
Maar natuurlijk moet het wel gevierd worden, met maximaal twee mensen 
op bezoek, ontbijt op bed, cadeautjes, slingers, zingen, het is wat klein in 

deze corona-tijd, maar we maken er het beste van.  
Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom vieren we überhaupt feesten? 
Ook in de kerk vieren we vaak feest. Elke zondag is al een feestje op zich. 
Het feit dat we op zondag samen komen (en niet op zaterdag, de Sabbat, de 

zevende dag, de rustdag, zoals de Joden) heeft namelijk alles te maken met 
Pasen. We komen samen op de eerste dag, de dag van de opstanding, dat is 
al reden tot feest. En in deze weken vieren we Hemelvaart en Pinksteren. 
Eerlijk is eerlijk, deze feesten worden steeds minder populair, steeds minder 
mensen weten wat we precies vieren (reminder: Met Hemelvaart  vieren we 
dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren vieren we dat de Heilige 
Geest naar de aarde kwam).  

Maar toch blijven we vieren. Waarom eigenlijk? De Bijbel geeft ons drie 

redenen: 
1. Opdat we niet vergeten. Elk feest dat we vieren herinnert ons aan de reden 
waarom we het vieren.  
En over het algemeen is dat een blijde herinnering. Reden voor feest! 
2. Omdat we niet leven om te werken. We mogen genieten van het leven.  
En daar mogen we tijd voor vrij maken! 

3. Om elkaar te ontmoeten. Want tijdens een feest ontmoet je mensen die 
je anders niet ontmoet. Tijdens het dorpsfeest schuift iedereen aan, ook de 
mensen die je naders niet ziet. En dat is waardevol. 
Feest je mee? Er is genoeg te vieren! 
-Jeroen Knol- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 

 
 

Het thema van deze editie is ’Iets te vieren?’ en dat hebben wij zeker. Want 
de kinderen van de buitenschoolse opvang mogen weer komen spelen! Wat 
is het fijn om weer volledig open te zijn. We genieten van alle blije gezichten 
van de kinderen en hun enthousiasme. En als we deze afgelopen dagen naar 
buiten kijken dan hebben we een heerlijk zonnetje erbij. Dat maakt dat we 
veel buiten kunnen zijn.  
Wat de kinderen opviel is dat we buiten een aantal nieuwe speel items 

hebben. De kinderen kunnen nu koken in de buiten speelkeuken en er staat 

een mooie grote houten koe die gemolken kan worden. Hier werd meteen 
flink mee gespeeld. En na al dat spelen hebben ze wel wat lekkers verdient, 
we trakteren iedereen op een lekker ijsje! Jippie we zijn weer open!! 
-Team ’t Hummelhûs-  

 
 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Blog Univé 
 

Heerlijk die drukte! 
 

Op het moment dat ik mijn blog schrijf, staat de meivakantie van onze 
jongste 4 kinderen voor de deur. De oudste 2 hebben de eerste week vakantie 
achter de rug. Omdat mijn kinderen de komende week bij ons zijn, heb ik 
besloten ook vrij te nemen. 
 

Eigenlijk komt het niet zo goed uit. En juist dat is een goed argument om wel 
even een stapje terug te doen. Inmiddels is ons kantoor alweer enige tijd 
open op afspraak en deze week kan men zelfs alweer zonder afspraak binnen 
stappen. Het is fijn om mijn collega wat vaker te zien, maar met name het 
fysieke contact met onze relaties voelt weer heel vertrouwd. Het is best een 

intensieve periode geweest waarbij ik, maar ook mijn collega`s, flink aan de 
studie moesten om onze klant weer ‘gecertificeerd’ te mogen adviseren. Ik 

schreef het al eerder, elke 3 jaar moeten we examens afleggen om dit 
prachtige beroep van adviseur uit te mogen voeren. Mijn omgeving maak ik 
wijs dat het mij niets doet en geen stress oplevert, Esther weet wel beter. 
Afgelopen maandag was voor mij het laatste examen en ik ben geslaagd. Een 

golf van opluchting, want nu kan de focus weer op andere zaken.  
 

Naast het adviseren ben ik druk met ledenzaken. Dit is een voortvloeisel uit 
de coöperatieve gedachte. Een gedeelte van de winst gebruiken we om iets 
terug te doen voor de maatschappij. En dan doen we het liefst lokaal. Dat is 

ook waar we vandaan komen. Met elkaar, voor elkaar. 
Daarbij mogen we zelf initiatieven ontwikkelen en ook uitrollen.  
 

Op Koningsdag zijn we met een groep collega`s bij een aantal 

zorginstellingen geweest om tompouces uit te delen aan de bewoners. Op de 
vroege ochtend hebben we bij een zakelijke relatie de tompouces opgehaald. 
Zelf ben ik naar “Krommestede” in Noordwolde geweest. Met open armen 
werd ik ontvangen door een medewerkster. In de gemeenschappelijke ruimte 
had zich al een groep bewoners gemeld voor een bakje koffie met wat 
lekkers. Een aantal daarvan herkende ik zelfs.  
 

Vervolgens ging ik met een vrijwilligster een ronde door het gebouw doen. In 
Krommestede zijn een aantal ‘straten. Zodoende konden we de overige 
bewoners ook verrassen met een feestelijke (en niet te vergeten heerlijke) 
tompouce.  

In de deuropening stond met enige regelmaat een blij verraste 

‘Noordwoldiger’. Niet alleen het gebakje bracht veel vreugde, maar ook even 
het praatje met een onbekende. Een beetje aandacht doet zoveel. Achter veel 
van deze deuren zit verborgen eenzaamheid en wat is het dan mooi dat je 
dan een glimlach op het gezicht kan toveren met een complimentje over een 
mooie plant bij de voordeur of de kleding die iemand draagt.  
 

De vrijwilligster waar ik de ronde mee liep vroeg of ik bezorger van gebak 
was. Ja en ook nog eens gecertificeerd!  



23 

 

 

Tijdens het bezorgen kwamen we in gesprek en ze gaf aan dat ze sinds kort 
vrijwilligerswerk deed omdat ze graag wat terug wilde doen voor de 
maatschappij. Daarnaast liet ze ook vallen dat ze zich verveelde en daarom 

ook kon meevoelen met de bewoners van een zorginstelling. Dat zal niet voor 
iedereen gelden, maar voor een aantal zullen de dagen lang zijn. Zeker in de 
coronaperiode waar veel evenementen niet doorgaan. In beperkte mate 
worden wel weer een aantal activiteiten opgestart en veel van de bewoners 

zijn al gevaccineerd.  
 

Dan ben ik liever druk. Misschien moet ik er wel wat minder over klagen, 
want ‘verveling is pas iets om je druk over te maken. Dan heb ik het uiteraard 

niet over een stuk ontspanning. En daar zit het hem juist in. Veelal ben ik 
met het ene project bezig en maalt mijn hoofd alweer over het volgende.  
 

Dan komt het goed uit dat ik volgende week vrij ben. Op zaterdag gaan we 
een raam vervangen voor een kunststof deur, zondag een sleuf graven voor 

het aanleggen van een stroomkabel, maandag bestaande bestrating eruit 
halen en een zandbed klaar maken, dinsdag begin maken met het bestraten 
van het terras…enzovoort.  
 

En de rest van de week zal vanzelf worden ingevuld. In ieder geval ga ik tijd 
inruimen om met het gezin wat te gaan doen. En ik wil ook nog gaan 
hardlopen. Ik train voor de halve marathon. Welke? Geen idee…tips zijn 
welkom.  
 

Esther benadrukt nog maar eens wat ik ben ….een druktemaker. Maar wel 
mooi een gecertificeerde! 
 

-Jeroen Mulder, Ambassadeur Univé Noord-Nederland- 

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

Prikbord 
 

Weer te koop: 
Door Wajonger gemaakte 
aanmaakhoutjes. 
3 volle zakken  voor € 10 
Info: 688374. 
 

 

 

 

MS collecteweek  

van 28 Juni t/m 3 juli 2021: 

Collectanten gezocht in Oldeholtpade 

Contact Nationaal MS Fonds 

Leonie Heisen 

(010)591 98 39 

pers@nationaalmsfonds.nl 
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Column 

 

Ik wil in deze column het ‘vaccineren’ vieren. Ten eerste past het bij het 

thema ‘valt er iets te vieren?’ Maar ook, waarom zouden we het niet vieren? 
Per slot van rekening vieren we toch ook Bevrijdingsdag, Koningsdag, de Dag 

van de Arbeid en Het Ontzet van Leiden (om maar even een zijspoor te 
noemen). Wetenschappers hebben nog véél meer zaken om te vieren, zoals: 
De ontdekking van het wiel, de microscoop, de telescoop, het buskruit, de 
vulpen, kwantummechanica, antibiotica, enz. Ik wil natuurlijk niet de indruk 
wekken dat ik e.e.a. niet serieus neem, dus laat ik de dunschiller en de 
flessenschraper buiten dit verhaal! 

Ik ben geen medicus, dus als leek heb ik altijd begrepen dat een vaccin 
bestaat uit onderdeeltjes van bacteriën of virussen waarop het lichaam kan 
reageren door antistoffen te maken zonder zelf de ziekte door te maken. Dat 
is toch geweldig? Dat betekent in de praktijk dat mensen al langere tijd 

beschermd kunnen worden tegen ziektes die de mensheid al eeuwen (of sinds 
mensenheugenis, zoals u wilt) hebben geteisterd. Daar waren vreselijke 
ziektes bij maar ook relatief minder ernstige aandoeningen die toch tot hoge 

sterfte hebben geleid. Je kon vroeger doodgaan aan Difterie of Kinkhoest. Ik 
kan er geen cijfer aan verbinden maar ik denk dat ik er niet veel naast zit 
wanneer ik zeg dat er in de loop van de tijd (en tot in onze tijd) miljoenen 
kinderen en volwassenen zijn bezweken aan dergelijke ziektes. Ziektes die in 
Derde Wereldlanden ook nu nog hun tol eisen. 
Zelf ben ik ‘gevaccineerd-zijn-deskundige’. Geen grap; ik meen het. Ik word 
binnenkort 70 jaar en behoor daardoor tot de beruchte ‘babyboomers’. Mocht 

u het niet weten, dat is de naoorlogse generatie die nu inderdaad tussen de 
70 en 75 jaar oud is. Na de oorlog werd er alles aan gedaan om deze nieuwe 

generatie te behoeden voor de eerder genoemde ernstige ziektes. Een 
omvangrijk vaccinatieprogramma werd op touw gezet om dit te bereiken. Als 
zuigeling werd ook ik dus gevaccineerd met van alles en nog wat. Rode hond, 
kinkhoest, difterie, polio en nog veel meer. Later in mijn jeugd is ons gezin 
geëmigreerd naar Australië. Dus weer het rijtje: Cholera, tyfus, gele koorts, 

pokken etc. Later (eind jaren zestig) verhuist naar Zuid- Afrika. Dus weer de 
nodige vaccinaties tegen een aantal tropische aandoeningen. Ik weet al niet 
meer welke. Begin jaren zeventig teruggekeerd naar Nederland en dus in 
Militaire Dienst. U raadt het al, wéér gevaccineerd met van alles en nog wat. 
Beide bovenarmen tegelijk. Ik heb het nooit gevraagd maar het ging om 
bescherming tijdens oorlogstijd. Zal wel.  

Maar het punt is dit: Ik heb een redelijke leeftijd bereikt en blootgestaan aan 

veel gevaren (geloof me). De ziektes die in mijn tijd een groot gevaar 
inhielden, zijn aan mij voorbij gegaan. Ik ben nog steeds gezond en eventuele 
bijwerkingen van het vaccineren zijn mij niet bekend. Daarom wil ik graag 
het ‘vaccineren’ vieren! 
Daarnaast hoop ik van harte dat de huidige vaccinaties tegen Corona ons 
weer de ruimte geven waar we zo naar verlangen! 

P.R.    
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Kinderpagina 

 

 

💣-b+🐀r=d ⛅️-er  

🍳-e+n 💩-dr+🚪-ur+🐶-

nd+l+📺-v+🛁b=p+e 

w+👀g=n+,  

🐟-v h+🍳i=t 🔔-b+⛪-rk 

👔s=g 🍼l=e+📺v=!  

 

Oplossing:  
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Agenda  

 
31-05-2021 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
18 t/m 20-06 Aangepast feestprogramma  
28 t/m 3 juli  MS collecteweek  
28-08-2021 Inleveren kopij Thema: Hoe is het nu? 

 

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.  
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