Voorwoord
Herfst, regen en wind, temperatuur richting het vriespunt. We ontkomen er
niet aan. Het hoort er allemaal bij. Op zich niet vreemd om juist nu met
weemoed terug te denken aan zon, lange dagen en eindeloze zomeravonden.
Maar dat ligt voorlopig echt achter ons. Toch heeft de redactie gekozen voor
het thema “Waardevolle tijd” voor deze editie. Einde zomer hoeft niet per se
te betekenen dat er niets meer te genieten zou zijn. Integendeel. Je ziet in
deze tijd van het jaar dat mensen juist bewuster omgaan met momenten die
nog wel de moeite waard zijn. Een windstille mistige morgen bij opkomende
zon kan sprookjesachtig zijn. Een wandeling in de avondgloed, terwijl de
grond geurt naar herfst, kan betoverend zijn. De laatste dag van de
herfstvakantie. Locatie: Fries/Drentse woud. Weinig wind, fris met 12 graden.
Veel mensen op de been om te genieten van de laatste bleke zonnestralen in
een herfstig bos. Waardevolle tijd.
We gaan richting einde 2019 en dus de feestdagen en alles wat daar bij hoort.
De redactie van Holenpathe wenst u tot de volgende editie nog veel waardevolle tijd en een goed Nieuwjaar!
N.B.
Mocht u nu werkelijk denken dat het na Oud en Nieuw gedaan is met de pret,
lees dan de aankondiging voor de dorpskwis elders in dit blad. Het gaat er
weer om spannen!
Graag kopij inleveren vóór 18 januari 2020
Thema: Frisse start!
Kopijdatum
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De gezelligste editie!
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Burgerlijke stand
Nieuwe inwoners:
Johan van der Akker
Egbert, Marijke, Thijs en Jelle Pijlman

Hesselinghstraat 9a
Westerse Kamp 1

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

Geboren:
06-11-2019

Rafael

Zoon en broertje van Robin, Cobie en Justin Delfsma
Hoofdweg 119
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
19-10-2019 Trijntje Dubling-Mulder
11-11-2019 Grietje Bergsma-Hoekstra

Hoofdweg 50a
Hoofdweg 114

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

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

Buurtpraot
Rectificatie: Ten onrechte is er in de vorige krant, in deze rubriek,
een stuk geplaatst uit de Kampen wat niet door de coördinator van de
Buurtpraot van de Kampen, Marianne Boonstra, is ingestuurd. Dit stuk had
elders in de krant een plek moeten krijgen en was niet bedoeld voor de
Buurtproat. Onze excuses aan de coördinator Buurtproat daarvoor.
Werkgroep Holenpathe.
Mocht u in de rubriek Buurtproat iets uit de buurt willen delen met de mensen
in het dorp neem dan contact op met de eigen buurtproatcoördinator. Deze
persoon kan er dan voor zorgen dat het geplaatst wordt. Is er geen
coördinator dan kan het rechtstreeks.
Oproep!!! Zoals u misschien wel opgevallen is; niet iedere buurt heeft een
buurtproatcoördinator. We zijn nog op zoek! Mocht u deze taak voor uw buurt
op u willen nemen dan horen we dat graag van u! Holenpathe@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------De Kampen – Marianne Boonstra, De Kerkebuurt – Vacant
Hoofdweg midden (Stinklaene tussen nr. 74 en 78) tot
Franckenastraat) – Vacant, Nieuwbouw oud (Hesselinghstraat,
Franckenastraat, Lycklamastraat ) – Vacant
Nieuwbouw (Oltholtstraat, Westerhofstraat, G.F. Vosstraat, Wilfred
Berrystraat, Hofsteestraat) – Vacant, Bos en buitengebied – Vacant
Hamersweg – Maria Kemper
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Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Tjalling en Ria hebben oude monumentale eiken op hun perceel staan en
hadden gelukkig geen last deze zomer van de eikenprocessierups. Hun
methode? Veel vogelnestkastjes ophangen en vogels voeren.
De vogelouders, m.n. (kool)mezen, voeren de jong geborenen met de
rupsjes.
* Deze methode is voor vele inwoners van onze gemeente met z’n vele
eikenbomen ongetwijfeld milieuvriendelijker maar ook zeer zeker meer
kostenbesparend dan het zuigen van de nesten wat afgelopen zomer wel erg,
zo niet te, laat is gebeurd!
* Veel voorbijgangers zullen
wel gedacht hebben wat
doet Kemper toch met al die
drijfbakken op de oprit. Een
woonboot voor de Lende in
wording? Geen klus is voor
Wim Kemper te raar of
onuitvoerbaar. Hij denkt en
ziet
altijd
weer
mogelijkheden.
Geen boot maar wel een
drijvend object n.l. een
vogeleiland
waar
menig
bestuurslid of vrijwilliger van
de Vogelwacht druk doende
mee is (geweest).
* Naar aanleiding van een prijsvraag van BFVW, in het kader van Culturele
Hoofdstad, was het idee snel geboren maar dan nog de berekening van drijfen belastend vermogen.
En hoe krijg je een groot object in de vorm van een Pompeblêd in een vrij
ontoegankelijke Lindeplas? Voor de harde werkers zeker een uitdaging; als
er volgend voorjaar de eerste vogels zich laten zien op het Pompeblêd. Iedere
reiziger over de A32 van Steenwijk naar Wolvega zal dit eiland in de plas
moeten kunnen zien.
* Zomaar een tip na het schrijven/lezen van bovenstaande stukjes:
Vogelwacht bestuurders: Verkoop aan de gemeente een GROOT aantal
zelfgemaakte nestkastjes.
Milieuvriendelijk (geen stikstof uitstoot) en economisch is het zeker!
In dat geval krijgen jullie misschien toch weer wat geld terug als compensatie
van de legeskosten die jullie moesten betalen voor de omgevingsvergunning!
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Olpae Kwist
Op 1 februari 2020 is het weer zo ver. Het ganse dorp zal in rep en roer zijn.
Hersenen worden weer gekraakt en het zweet zal uitbreken bij de deelnemers
van de illustere dorpsquiz van Olpae Kwist.
Het team van Olpae Kwist is al enige tijd met de voorbereiding bezig om ook
dit jaar weer te zorgen voor een uitdagende quiz. De vrijwilligers hebben al
menig encyclopedie doorgeplozen om er voor te zorgen dat de uitdaging
groot zal zijn, de vragen lastig doch oplosbaar zullen zijn en de opdrachten
al uw creativiteit naar boven zullen halen.
Deze quiz voor jong, oud, oorspronkelijke Olpaegers, niet-oorspronkelijke
Olpaegers en alles wat er tussenin zit, wordt dit jaar gehouden op 1 februari
2020. U kunt dus met een dikke stift in uw agenda noteren dat u deze avond
al wat te doen heeft. U kunt uw vrienden, buren, kennissen, sportmaatjes en
collega’s vast op de hoogte stellen van deze datum om er voor te zorgen dat
u een uitgebalanceerd team heeft. Een uitgebalanceerd team met een mix
van verschillende eigenschappen kan ervoor zorgen dat u de begeerde Olpae
Kwist trofee wint en daarmee opvolger wordt van Team ‘De Spauwmuur’. U
kunt uw team opgeven vanaf 1 januari 2020 om 0:00 uur. De eerste 10 teams
ontvangen een geheime tip waardoor deze teams een voorsprong hebben op
de rest. Aan u de kunst om zo snel mogelijk een team te verzamelen, zodat
u de leden om 0:00 uur door kunt mailen naar olpaekwist@hotmail.com.
De quiz wordt dit jaar gestart bij de kantine van SCO Oldeholtpade. U wordt
daar om 19.00 uur verwacht voor het ophalen van de vragen. Wel is het
belangrijk om te vermelden dat u daar verwacht wordt op de fiets voorzien
van een werkend voor- en achterlicht. Dit om de verkeersveiligheid te
waarborgen in het dorp. Uw andere teamleden kunnen zich alvast verzamelen
op de plaats waar u de quiz gaat proberen op te lossen en de koffie, thee en
andere opwekkende middelen kunnen daar vast klaargezet worden.
Het team van Olpae Kwist hoopt dan ook dat er weer een sterk
deelnemersveld zal meedoen. Via deze weg nodigen wij dan ook iedereen van
harte uit om zo snel mogelijk een team te verzamelen.
We zien jullie mails graag tegemoet en tot 1 februari 2020.
-Team Olpae Kwist-
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Wetenswaardigheden
Alzheimer de wereld uit! Ook Oldeholtpade hielp weer mee.
Was het vorig jaar voor het eerst dat er werd gecollecteerd in Oldeholtpade
voor Alzheimer, ook dit jaar gingen dezelfde zeven collectanten weer op pad
met hun collectebussen. En het resultaat mag er zijn. De totale opbrengst
was € 546,66, (vorig jaar € 439,60)
Mede namens Alzheimer dank aan de collectanten, maar uiteraard ook aan
een ieder die de collectant aan de deur niet teleurstelde. En heeft u de
collectant toch gemist en wenst u ook financieel een steentje bij te dragen.
Dat kan nog op bankrekeningnr. NL86 RABO 0375 2534 83 onder vermelding
van’ Collecteweek 2019’.
-Henk KoelmaCollecte organisator Alzheimer Nederland in Oldeholtpade.
------------------------------------------------------------------------------------

Boeren en politiek
Over het algemeen hebben boeren geen hoge pet op van
de politiek. En nu de politiek de boeren uitdaagt wordt
duidelijk dat boeren zich niet de kaas van het brood laten
eten. Nu de koeien de schuld krijgen van de versmering
van de lucht en de verslechtering van het klimaat, springen
de boeren voor hun beesten in de bres. Met trekkers en machines bouwen ze
een kordon ter bescherming om te voorkomen dat het gaat zoals het al zo
vaak is gegaan:
Politiek en koeien
Socialisma:
Communisme:
Facisme:
Nazisme:
Nieuw Idealisme:

kapitalisme:

-Groeten Nico-

Je hebt twee koeien
De regering neemt er twee in beslag en geeft
de andere aan je buurman
Je hebt twee koeien
De regering pakt ze beide af
en geeft jou de melk
Je hebt twee koeien
De regering pakt ze beide af
en verkoopt jou de melk
Je hebt twee koeien
De regering neemt ze beide af
en schiet jou dood
Je hebt twee koeien
De regering koopt beide, schiet er één dood,
melkt de andere
en gooit de melk weg
Je hebt twee koeien
Je verkoopt er één en koopt een stier
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Verenigingsnieuws
De Striepe

Voor de herfstvakantie hebben we het Kinderboekenweekproject afgerond.
We hebben een aantal weken gewerkt aan het thema; Reis je mee!
Alle klassen hebben een bezoek gebracht aan het Scheepvaartmuseum in
Sneek, en het project is afgesloten met een kijkavond voor de ouders en
andere belangstellenden. Er was veel te zien en te proeven! De kinderen
konden samen met hun ouders een speurtocht doen in school. Dit was een
leuke manier om in alle klassen een kijkje te nemen. Van het geld wat we
hebben verdiend gaan we boeken kopen. De dag erna was de
voorleeswedstrijd. Dit jaar gewonnen door Floor Schnoor. Ze nam het publiek
mee in haar verhaal en het eindigde zo spannend dat iedereen benieuwd was
naar de rest van het verhaal.
Tot slot zijn we druk met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest en de
kerstviering. De leerlingenraad wil graag een actieve rol spelen in de
organisatie van een activiteit, in het circuit wat wij doen, in de week voor de
kerstvakantie. Leuk om te zien met welke ideeën ze komen. Ook is er
gesproken over een watertappunt op het schoolplein en willen de kinderen
graag een prullenbak plaatsen op het plein.
Ze hopen dat het dan netjes blijft; nu moet er een hoop rotzooi, waaronder
vuurwerk en glas, worden opgeruimd op het plein. We vinden het prima dat
er gespeeld en gechild wordt op het plein, maar ruim je afval op!
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Record opbrengt
Sint Maarten obs
De Striepe
De leerling raad van
obs
De
Striepe
had er dit jaar voor
gekozen om tijdens
Sint Maarten te collecteren voor de
'Jeugd-Vogelwacht
Oldeholtpade
e.o.' Er werd maar
liefst 970 euro opgehaald.
Een
prachtig
bedrag waar de
mensen van de
'Jeugd-Vogelwacht'
ook heel erg blij
mee waren. Dit jaar werd er ook door een groep kinderen in Ter Idzard
gelopen, waardoor de opbrengst hoger uitviel dan andere jaren. Op de foto
neemt Peter de Vries namens de Jeugd-Vogelwacht van de kinderen van de
leerling raad de cheque in ontvangst.
Met vriendelijke groet, Hinke Heida
Directeur obs De Striepe
------------------------------------------------------------------------------------

IJsclub Naar Buiten
* Via de Rabobank ClubSupport 2019 hebben wij als ijsclub een mooi bedrag
van rond de duizend euro mogen ontvangen. Hier zijn wij heel erg blij mee.
Bij deze willen wij daarom ook iedereen hartelijk bedanken die op ons heeft
gestemd. Van dit prachtige bedrag willen wij o.a. de verlichting op de baan
gaan verbeteren.
* Op 3 december 2019 bestaat de Bond van IJsclubs (gewest Fryslan KNSB)
100 jaar. En dat hebben ze gevierd op zaterdag 19 oktober 2019 met een
dag voor de jeugd. Kinderen van de basisschoolgroepen 5-6-7-8 mochten
gratis naar Thialf om daar een aantal uren te schaatsen.
Hieraan hebben een klein aantal kinderen van onze club aan meegedaan.
* Onze jaarlijkse jaarvergadering is gehouden op 25 november 2019 in de
“Rustende jager”. Een aantal bestuursleden zijn gestopt na een lange actieve
periode. Hiervoor zijn weer nieuwe bestuursleden toegetreden.
* Tot slot, hopen wij op een mooie vorstperiode, zodat er volop geschaatst
kan worden op de baan.
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Vogelwacht Oldeholtpade e.o
Beste Jeugdleden,
Hierbij nodigen wij jullie uit om mee te doen aan de slotavond van de
jeugdvogelwacht. Zaterdagavond 14 december worden jullie rond 18.45
uur verwacht (exacte tijd volgt, zodra alle deelnemers zich hebben
opgegeven) bij familie Westenbroek aan het Scheenebospad 10.
We gaan deze avond een dropping doen ……. Hoe en wat hoor je dan nog
wel. De jongste deelnemers starten als eerste en alle deelnemers worden
onder begeleiding gedropt. (Trek lekkere warme kleren aan die zeker tegen
een stootje kunnen!)
Je wordt ingedeeld naar leeftijd en natuurlijk ook bij kinderen
die je kent. Geef anders even door bij wie je graag in het
groepje wilt, dan proberen we hier rekening mee te houden.
Tevens bij deze een oproep aan ouders die een groepje
kinderen willen begeleiden. Het is lastig een eindtijd te bepalen, we denken
dat de eerste groepjes zo rond 20.30 uur weer in het Scheenebospad
aankomen. Omdat we groepjes moeten maken en dingen
klaar moeten zetten, graag opgeven voor zaterdag 7
december !
Voor
opgave
graag
een
mail
sturen
naar
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com of een appje naar 0631551676 (Leo) P.s. Ook voor potentiële jeugdleden
-----------------------------------------------------------------------------------24e Ooldejaorskuier
Op zondag 29 december gaat de reis naar het Drentse Havelte. Daar gaan
we een schitterende wandeling maken door het Holtingerveld. Deze
wandeling staat dit keer in het teken van de geschiedenis. Ten eerste hebben
we daar natuurlijk de unieke hunebedden en te tweede ligt hier nog een
stukje 2e wereldoorlog geschiedenis waarvan nog enkele relicten in het
landschap waar te nemen zijn. Dit gevarieerde landschap van bossen en
golvend heideterrein is ontstaan in de ijstijd en doet haast buitenlands aan.
De tocht is dit keer wat langer en zo’n goeie 8 kilometer. Wat zal de snert en
de bruine bonensoep dan weer lekker smaken na zo’n verfrissende
kuiertocht. Aan onze kok Marcel van de Rustende Jager zal het niet liggen,
want die heeft het recept al weer opgezocht in zijn heilige ”opoe’s”
kruidenboek. Kortom sleur je zelf van die luie bank af en maak er een mooie
middag van en praat even bij met oude bekenden.
Laarzen of waterdicht schoeisel aanbevolen.
Lengte ongeveer 8.5 kilometer.
Vertrek bij café Wever om 13:00 uur
Zoveel mogelijk carpoolen (in verband met de stikstofcrisis)
Opgave niet meer nodig
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Nieuws OSW
U zult ongetwijfeld in de Stellingwerf hebben gelezen dat de Onafhankelijke
Seniorenvereniging Wolvega oftewel OSW het 1000 e lid heeft verwelkomd.
Toevalligerwijs is dit Margreet Schaap uit Oldeholtpade geworden; die zich
tijdens het Lindefestival aanmeldde als lid. Een hele mijlpaal voor deze
actieve vereniging. Want wat worden er veel activiteiten georganiseerd!
Zo heeft er op 14 oktober jl. in De Rustende Jager een bijeenkomst
plaatsgevonden voor onze leden in Oldeholtpade, Ter Idzard, Nijeholtwolde
en Nijeholtpade. Het doel was om met elkaar te brainstormen over het
opstarten van activiteiten in Oldeholtpade. Het is een waardevolle
bijeenkomst geworden waar allerlei ideeën en initiatieven naar voren zijn
gebracht. Te denken valt dan o.a. aan een biljartgroep en/of klaverjassen op
de middag. Ook kwam er spontaan een aantal aanmeldingen voor het
oprichten van een leesgroep. Voor de OSW zou dit dan de vierde leesgroep
worden. Tevens kwam het idee naar voren om een kunstgroepje op te richten
om in huiskamerverband met kunst bezig te gaan. Dit kan zijn door erover
te praten of er samen naar te kijken; bijvoorbeeld in een museum of op een
kunstroute. Ook wordt het samen zingen gemist en dan gaat het hierbij om
het zingen van Nederlandse liedjes. Dan zal er ook iemand moeten zijn die
dit alles muzikaal kan ondersteunen. Wellicht is er iemand hier in de buurt
die dit zou kunnen en willen?
De OSW heeft intussen ook een oproep gedaan voor damesbiljarten. Andere
seniorenverenigingen kennen deze tak van sport ook en ook wij willen dit
onze leden niet onthouden. Ook is er een nieuwe activiteit, namelijk een
workshop ‘Zentangle’. Het blijkt een heel ontspannen bezigheid te zijn en u
hoeft hiervoor niet te kunnen tekenen. U leert op een morgen of een middag
de beginselen van het verbinden van stipjes en lijntjes zodat er een mooi
geheel ontstaat. U kunt daarmee zelf leuke felicitatiekaartjes, kerstkaarten
of andere mooie creaties maken.
In de derde week van maart start de cursus Filosofie, de aanmelding hiervoor
sluit op 15 februari.
De OSW kent ook het ‘Samen Eten’. U kookt dan om de beurt eens voor
elkaar en zo is er al een leuk groepje ontstaan. Nu is er een familie die
regelmatig graag eens voor vier alleenstaanden zou willen koken en die dan
bij hen thuis worden uitgenodigd. Het vervoer hoeft geen bezwaar te zijn.
Mochten er in Oldeholtpade en omgeving ook mensen zijn die deze
hartverwarmende uitnodiging willen aannemen, laat het dan weten. Zo zie je
maar weer dat in de woelige wereld om ons heen, er altijd toch ook weer
mensen zijn die graag iets voor anderen willen doen.
Wilt u nu ook ergens aan deelnemen? Kijk dan eens op de website www.oswwolvega.nl. Er is namelijk voor ieder wel wat te doen!
Hartelijke groet,
-Sjoukje Held9

The Flying Stars
Harrewarderi’je, et ni’je pergramme van the Flying Stars
Vier keer een volle bak bi’j the Flying Stars.
1 en 2 november in de Rustende Jager, et weekend daorop bi’j Klijnstra in
Wolvege. Et weren fantastiese optredens, leuk publiek en d’r is ok weer een
protte lachen. Bekende lieties in een aander jassien en ok wat onbekende
lieties netuurlik. Alles zat d’r in . Ok een lied over zinloos geweld, waor nogal
wat emotionele reacties op kwamen. De schetsies vullen ok weer in de
smaek, veur elk wat wils.
D’r is van de zoemer een ni’je geluudsinstallaosie anschaft en we kregen van
de Rabobaanke een leuk geldbedrag om dat daor veur te gebruken. Japie
was nog niet van de peti’j, mar we hopen dat hi’j in de loop van et seizoen
anschoeven gaot.
We gaon dit jaor nog 3 keer vot, dan even een rustige maond en eind
jannewaori starten we mit et tweede gedeelte. In feberwaori treden we nog
2 keer op in et Buurthuus, Noordwoolde. Zaoterdagaovend de 8 ste en
zundagmiddag, de 9de. Jim kun nog kommen heur!!
-Femmie.------------------------------------------------------------------------------------
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OLIEBOLLENACTIE V.V.O.
31 december
huis-aan-huis
Op dinsdag 31 december gaan we, tussen 10.00 en 13.00
uur, heerlijke verse oliebollen van Vliegendehond verkopen
langs alle deuren in Oldeholtpade, Ter Idzard, de Hoeve, Oldeen Nijeholtwolde. Woont u niet in genoemde dorpen maar wilt
u toch oliebollen van onze vereniging of wilt u zeker zijn van
uw bestelling? Meldt dit dan voor 29 december uitsluitend via
oliebollenvvo@gmail.com. U dient dan zelf uw bestelling af te
halen op de 31e tussen 11.00 en 12.00 uur uit de kantine van
V.V.O.

Prijzen;
Oliebollen zonder rozijnen
Oliebollen met rozijnen
Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen
Appelflappen (alleen via bestelling!)

10 voor
10 voor
10 voor
4 voor

€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 7.00

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

Kinderopvang ’t Hummelhûs
Een waardevolle tijd
Tijdens de donkere dagen genieten we met elkaar van het licht. We hangen
lichtjes op en bekijken de heldere maan die aan de hemel staat. Wat een
prachtig gezicht! We tellen de sterren en als het te koud wordt gaan we
binnen op het kleed boekjes lezen. De kinderen genieten van de prachtige
seizoenen. We genieten buiten van de herfst, rollen door de bladeren en
maken kunstwerken. In de kring bekijken we alles wat we tijdens de herfst
kunnen vinden in de natuur.
Ook thema Sinterklaas staat klaar. We kunnen weer baarden van
scheerschuim gaan maken voor de sint en de kinderen gaan vast weer
genieten van het pietenparcours! Zelf pakjes in schoorstenen gooien blijft
geweldig leuk om te doen! En dan volgende maand ook nog het kerstfeest!
We gaan er vooral een waardvolle, warme tijd van maken met elkaar. Samen
werken, samen spelen, samen ontdekken, samen zorgen en samen genieten
voor iedereen op zijn eigen manier! -Groetjes team ’t Hummelhus11

S.C.O
Een waardevolle tijd als korfballer bij SCO
Hoe waardevol kunnen je jaren bij een sportvereniging zijn. Voor sommigen
duren ze kort voor anderen een leven lang. Denk aan de Kangoeroes en de
Reuze Panda’s binnen SCO die zich veelal richten op de individuele
ontwikkeling van hun motoriek, durf, zelfvertrouwen. Daarna in de E- en Fjeugd in 4 tegen 4 leren samenspelen en de technische vaardigheid van
werpen, vangen en doelen vergroten. Vervolgens word je je steeds meer
bewust van je eigen vaardigheid en die van anderen. Accepteren dat niet
iedereen even goed en snel leert. Omgaan met verlies en winst en het indelen
in standaard- en reserveteams. Gevolgd door de overgang naar de junioren
en senioren, meer spelen voor de lol en gezelligheid of echt willen presteren.
Liefst zo hoog mogelijk. Ik denk even aan een Marloes Frieswijk die deze weg
bij ons bewandeld heeft en nu op het hoogste niveau wekelijks schittert bij
LDODK en deel uitmaakt van Oranje. Maar ook aan al die reünisten die ik in
de nazomer zag bij 75 jaar Forward in Steggerda. Terug in eigen dorp voor 1
dag na al die waardevolle jaren bij hun cluppie.
Zoals we de vorige keer al voorspelden heeft onze selectie het, op het een na
hoogste niveau, momenteel lastig door het stoppen van enkele spelers en de
nodige kortdurende en langdurende blessures. Dat maakt dat SCO 2 juist
boven de degradatiestreep bivakkeert en onze hoofdmacht zich mede door
het pakken van drie punten in de aanloop naar de zaal tegen de koplopers
alsnog weer enige aansluiting heeft gevonden met de middenmoot. Duidelijk
is wel dat er na de zaal nog heel wat moet gebeuren. Daarnaast kregen
zowaar zes jeugdteams de kampioensmedaille omgehangen vanwege hun
herfsttitel. Alhoewel: Hoe waardevol is een kampioenschap? Is wekelijks
gelijkwaardige wedstrijden spelen, omgaan met winnen en verliezen, als
team en individu groeien in je sport, allround worden en veel spelplezier met
name in de breedtesport niet veel waardevoller?
Waardevol was zeker ook de inzet van veel vrijwilligers bij de marathon van
Amsterdam als verkeersbegeleider en bij de eigen Halloween Mountainbike
tocht met meer dan vierhonderd deelnemers. Met elkaar al die bikers een
geweldige avond bezorgen, met elkaar een mooi evenement neerzetten en
dan ook nog eens een aardig bedrag voor je club verdienen. Als betrokken
vrijwilliger ben je dan van onschatbare waarde voor je vereniging. Maar dat
geldt ook voor die jeugdleden die in de afgelopen weken het clubrecord van
76 verkochte Grote Clubactie loten door 1 persoon verbeterden. En wat te
denken van al die mensen die op SCO stemden bij de Sponsoractie van de
Rabobank, welke met meer dan twee mille werd beloond?
Na het uitbrengen van deze dorpskrant heeft SCO mogelijk de eerste twee
thuiswedstrijden in de zaal al achter de rug. Benieuwd hoe het gegaan is? Of
ook nieuwsgierig naar de volgende thuiswedstrijd in de Olde Steense? Kijk
dan naar onze livestream van de wedstrijden of op onze vernieuwde website
www.kvSCO.nl
12

Kerstfotopuzzel
Ook dit jaar heeft de werkgroep Holenpathe, in samenwerking met fotograaf
Leny Salverda, weer een leuke kerstpuzzel voor u gemaakt. Deze keer betreft
het diverse hekwerken in ons dorp. De oplossing kunt u, voor 18 januari 2020
sturen naar: holenpathe@gmail.com
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V.V.V.
Vrijdagavond 1 november was de jaarlijkse ledenvergadering. Een super
geweldige opkomst waar het bestuur blij mee is. Waarschijnlijk de grootste
opkomst in de laatste 20 jaar. De activiteiten van 2019 zijn geëvalueerd. Er
is besloten om 2020 de autocross wel weer te houden, ondanks de
achteruitlopende bezoekersaantallen en rijders. Er worden ideeën geopperd
om er iets naast te houden; deze ideeën worden uitgewerkt.
Dorpsfeest 2019 is geëvalueerd en worden verder besproken in de
bestuursvergadering. Dorpsfeest 2020 staat op de planning voor vrijdag 19
juni t/m zondag 21 juni 2020. Het thema is FOUT, iedereen kan zich vanaf
nu hierop voorbereiden en wij verwachten weer super leuke en geweldige
straatversieringen te zien in het dorp. Op vele verzoek staat ‘BUTTERFLY’
geboekt op de zondagavond. Volle tent met foute outfits dus.
Als er nog een groep is die een activiteit wil organiseren met het dorpsfeest,
op de zaterdagavond of de zondagochtend/middag, meld het dan bij een
bestuurslid. Alle hulp en input is welkom. Het V.V.V. Bestuur wil graag
alle vrijwilligers die, afgelopen jaar, hulp hebben geboden bij het opzetten
en ondersteunen van de activiteiten bedanken! Op 14 december worden de
presentjes voor de vrijwilligers rondgebracht.
------------------------------------------------------------------------------------

Grietje

Wat zullen we je missen…
Jouw stralende lach,
enthousiasme, lef en
geweldige inzet heeft niet
alleen voor ons, maar ook
voor de dorpsbewoners
veel betekend.
Lieve Grietje, wat hebben
we een leuke en fijne tijd
met jou gehad.
Rust zacht…
Wij willen Wouter, familie
en vrienden veel sterkte
wensen met dit grote
verlies.
Het VVV bestuur
Niels, Peter, Ton, HenkJaap, Tanja, Thessa en
Elske
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Karkepraot
Halloween of Eeuwigheidszondag - griezelen of gedenken?
Op 31 oktober stuurde mijn dochter (39) me een appje met daarop een foto
van haarzelf in Halloween uitmonstering.
Een wit gemaakt gezicht met bloedsporen uit ogen en mond. Ik bewaar toch
liever een andere foto van haar want eigenlijk ben ik geen Halloween-fan.
In onze samenleving houden de mensen van spanning en opwinding. Er
worden voortdurend, voor jong en oud, evenementen georganiseerd die de
dagelijkse sleur doorbreken en het leven aangenamer maken.
Entertainment heeft stilaan een belangrijke plaats in ons leven gekregen.
Halloween voegt daar met ‘horrortainment’ een dimensie aan toe.
Halloween, dat traditioneel op 31 oktober gevierd wordt in Ierland, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada, heeft in Europa en
andere delen van de wereld sterk aan populariteit gewonnen. De naam
‘Halloween’, zo lees ik op Wikipedia, is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All
Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november.
Omdat in Groot-Brittannië Halloween vooral door de Kelten werd gevierd, is
de link naar de Keltische cultuur van belang. Het Keltisch Nieuwjaar ofwel
Samhain (spreek uit: Saun, in het Gaelic ook de naam voor november) valt
op 1 november. Op die dag, zo geloofden de Kelten, kwamen de geesten
van het afgelopen jaar terug om te proberen een levend lichaam in bezit te
nemen voor het komende jaar.
In de 9e eeuw werd het feest gekerstend en over twee dagen uitgespreid.
Paus Gregorius IV zette het feest van alle heiligen op de kalender van de
hele kerk. Het is sindsdien één van de hoogfeesten op de kerkelijke
kalender van de Rooms-katholieke en Anglicaanse Kerk. Op 1 november
worden alle heiligen en martelaren herdacht. De kerk straalt in het licht.
De lezingen op Allerheiligen zijn prachtig en positief: Openbaring 7:2-4 en
9-14 gaat over ‘de onafzienbare menigte uit alle landen en volken, van elke
stam en taal, die gered zal worden’. In Joh. 3:1-3 wordt het kindschap van
God bezongen. De zaligsprekingen (Mt. 5:1-12) zijn een aansporing tot een
goed en heilig leven. Als tussenzang klinkt Psalm 24 met de strofe:
Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
Op 2 november vieren we Allerzielen. Dit feest staat in het teken van de
gedachtenis van onze overledenen. Ook op deze dag zijn de lezingen
(Jesaja 25:6a en 7-9, Openbaring 21:1-5a en 6b-7 en Lucas 23:44-24,6a)
krachtig en hoopvol. De dood heeft niet het laatste woord, want bij God is
er leven.
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Het is een oud gebruik om op deze dag naar de graven van onze dierbaren
te gaan en bloemen en kaarsen bij het graf te plaatsen, voor de
overledenen te bidden en in de kerk een kaars op te steken. Het is een
intiem moment van verbondenheid met de generaties die voor ons leefden
vanuit dezelfde hoop. Het is een moment waarop we onszelf van onze eigen
vergankelijkheid beter bewust worden.
Dankzij Ierse en Schotse immigranten belandde Halloween in het midden
van de 19e eeuw in Amerika. Gedurende de 20e eeuw groeide Halloween in
de VS uit tot een kinderfeest, waarbij kinderen verkleed en onder
begeleiding van hun ouders langs de deuren gaan om snoep op te halen en
de bewoners een beetje bang te maken. De huizen die meedoen zijn
herkenbaar aan Halloweenversieringen. Zo is het feest van Sint Maarten ook
veramerikaniseerd!
Halloween is hot in Nederland. Het stelt het feest van Allerheiligen en
Allerzielen in de schaduw. De vraag die je er bij kunt stellen is welke
betekenis – zo die er is- dit feest vandaag heeft en hoe het komt dat het
zo’n hype geworden is? Sommige christelijke organisaties en voorgangers
waarschuwen tegen het occulte karakter dat erin zou meeklinken en de
aandacht voor het kwade. Dat is al ruimschoots vertegenwoordigd. Leer
kinderen liever de positieve dingen te zien! En voor mensen die
Allerheiligen en Allerzielen willen vieren staat de deur van de Kerk open. In
de “Protestantse Gemeente ter Holten”(bestaande uit OldeholtwoldeterIdzard, Oldeholtpade en Nijeholtpade) doen we dat op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt dit jaar
op zondag 24 november. Op deze zondag herdenken we alle mensen die
gestorven zijn en meer in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar
(gerekend vanaf advent 2018) overleden zijn in onze (dorps)kring.
De functie van de kerk in onze dorpen is misschien wel dat we elkaar ruimte
geven om even stil te staan bij wie er overleden zijn. Stilte, rust, bezinning,
vasthouden wat goed is en was; waar vind je dat nog is onze drukke tijd?
We noemen de namen van hen die overleden zijn, een familielid mag
daarbij een kaars aansteken aan het licht van de Paaskaars.
Een laatste kaars wordt ontstoken door de ouderling voor allen die in
eerdere jaren overleden zijn. Daarna is er gelegenheid, voor iedereen die
dat wil, een waxinelichtje aan te steken terwijl er muziek klinkt. Hiervoor
nemen we de tijd. Natuurlijk kunt u volstaan met het aansteken van een
waxinelichtje of alleen de dienst meemaken.
We hopen dat u deze dienst met ons wilt beleven en nodigen u van harte uit
voor de dienst van zondag 24 november 2019 om 10.00 uur in de kerk van
Oldeholtwolde. Dsdenhollander@outlook.com 0561-612685
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Geen ”groen lokaal” maar wel weer de Bonifaciuskerk!
Het groene lokaal aan het begin van de Hamersweg is gesloopt en daarmee
is een markante gebouw uit het gezicht verdwenen. Het was een plek waar
jarenlang zondagsschool werd gegeven. Veel kinderen uit Nijeholtpade, TerIdzard en Oldeholtpade gingen er lopend of op de fiets naar toe. We
ontvingen een artikel van Mien Bos die haar herinneringen opschreef:
Herinneringen aan de zondagsschool
Met belangstelling heb ik in de Klokkentoren het artikel gelezen over het
groene gebouwtje op de hoek van de Hamersweg/Idzardaweg dat nu is
verdwenen. Men noemde dit vroeger,, et lokaal an de nije weg”.
De term ‘tempeltje’ ( zie jaarboek van Ter Idzard) is mij totaal onbekend. Uit
overlevering van mijn ouders is dit gebouwtje gesticht begin twintiger jaren
van de vorige eeuw.
Tot hun huwelijk in 1924 bezochten zij daar de jongelings- en meisjes
vereniging. Bijna een eeuw heeft het er dus gestaan. Het zogenaamde
mededelingenbord (zie foto in jaarboek) hoorde toen niet bij het interieur.
Als schoolmeisje ging ik van mijn 7de tot en met mijn 12de jaar hier naar de
zondagsschool. Met een aantal kinderen gingen we er, vanuit Oldeholtpade,
lopend naartoe. Mijn ouders en mijn grote broers zaten dan in de kerk op de
hoogte in Wolvega en mijn inwonende beppe hield thuis de wacht.
We zaten op lange houten banken en er was een soort schuifwand die het
zaaltje in tweeën deelde. De verwarming was een grote zwarte kachel.
De zondagschoolleiding bestond uit de heer Harm Damstra. Hij woonde aan
de Vriesburgerweg 10 en is overleden in 1958 (zie eeuwboek). Hij had
assistentie van al wat ‘oudere’ meisjes. Ze boden vooral hulp bij het zingen
van de liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Het Bijbelverhaal nam
hij zelf voor zijn rekening. Het Kerstfeest vormde het hoogtepunt van het jaar
met een grote boom met kaarsjes erin. Ook was er voor ieder kind een
cadeautje en de schuifwand was open vanwege het aantal bezoekers.
Mijn eerste geschenkje bestond uit een schriftje + potlood van
oorlogskwaliteit. Maar in de jaren daarna kreeg je een mooi leesboek,
chocolademelk en een sinaasappel. Dit laatste was beslist niet alledaags en
een ware traktatie in de naoorlogse tijd!! Kerstmis 1950 nam ik als
twaalfjarige afscheid van de zondagsschool.
Het geschenk bestond nu uit het traditionele bijbeltje waar voorin met
zwierige letters staat geschreven:
Aan Willemina de Jong
Van zondagsschool “Idzard”
Kerstfeest 1950
Luc. 8: vers 50: “ Vrees niet, geloof alleen”
Dit zijn mijn herinneringen aan dat groene houten gebouwtje dat voor veel
kinderen in die jaren van betekenis is geweest. Via vereniging of
zondagsschool werden daar jarenlang de Bijbelverhalen doorgegeven aan de
jeugd van weleer. -Mien Bos18

In de tijd dat “het groene lokaal” in gebruik was, kwamen mensen ook samen
in de Bonifaciuskerk. Vorig jaar hebben we daar ook een dienst gehouden
met een knipoog naar “de Tael van het Hatte”. ‘’Zou het niet leuk zijn dat
nog eens te doen? hoorden we van verschillende kanten. Daarom is nu het
plan opgevat om dit op 15 december weer te doen. Deze keer leggen we een
verbinding met het groene lokaal en alle mensen die dierbare herinneringen
hebben aan hun tijd op de zondagsschool. Komt allen en zegt het voort zodat
uw buren ook kunnen komen! 10 uur dus in het “Kerkje van ter-Idzard “
------------------------------------------------------------------------------------

Teamgevoel
Motorrijders Oldeholtpade
Dit interview vindt plaats thuis aan de tafel bij Auke
van Veen. Naast Auke spreken we ook met Henk de Lang. Samen zijn ze
meer of minder de oprichters van een groep motorrijders uit Oldeholtpade.
Hierbij moet u niet denken aan een motorclub met een president, members
en “hangarrounds”.
Nee, dit is een groep motorrijders zonder een lidmaatschap die hun
gezamenlijke passie beleven. Een jaar of 16 geleden zaten Auke en Henk na
afloop van een wedstrijd van SCO in de kantine en vatten samen het plan op
om hun motorrijbewijs te gaan halen. Ze besluiten alleen hun vrouwen op de
hoogte te stellen van het plan en maakte een afspraak bij Dick Hielkema.
(rijschool in Heerenveen)
Vlak voor de eerste rijles belde Dick Hielkema naar het huis van Auke en gaf
aan dat door de slechte weersomstandigheden de les niet door kon gaan. Er
was echter één probleem, Dick kreeg de zoon van Auke aan de lijn en weg
was het “geheim” van Auke, Henk en hun vrouwen. Auke en Henk hadden
het motorrijden vrij vlot onder de knie. Na behalen van het “roze” papiertje
volgde al snel een motor. In het begin waren ze bezeten van het motorrijden
en stapten met regelmaat op de motor. Zelfs de vrouwen van Auke en Henk
gingen dikwijls mee. Het bleef niet alleen bij het toeren in de buurt, ook
werden weekendjes weg geboekt. De mannen gingen op de motor en de
vrouwen met de auto er achter aan. Na verloop van tijd haakten steeds meer
dorpsgenoten
aan
tijdens
hun
befaamde
toertochten.
Op
de
woensdagavonden, vanaf 1 mei tot 1 september, verzamelen de motorrijders
zich bij het huis van Auke aan het begin (of eind) van Oldeholtpade.
Rond de klok van zeven vertrekken ze voor een toertocht van zo`n 100 tot
140 kilometer. Na een uurtje steken ze aan bij een uitbaterij voor een bakje
koffie. Henk maakt aan het begin van het seizoen een lijst met data en zorgt
dat er bij toerbeurt een andere “voorrijder” is. De “voorrijder” stippelt de
route voor die avond uit. Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer 8
personen. Naast Auke en Henk zijn dat Gerrit Nijholt, Nico Spitzen, Frans ter
Schure, Bart Hoekstra, Albert Landman en Gerrit Boek.
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Het doel van deze groep is op een veilige manier genieten van de vrijheid die
het motorrijden met zich meebrengt. Auke en Henk geven aan dat het andere
motorrijders vrij staat contact op te nemen om ook aan te haken. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. Contactgegevens zijn bekend bij -de redactie-

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

Column
Wordt waardevolle tijd pas waardevol op het moment dat er niet veel tijd
meer is? Of in ieder geval dat het niet meer vanzelfsprekend is dat alles maar
blijft doorgaan. Ik denk dat het begrip “waardevolle tijd” inderdaad vaak in
dat verband wordt gezien. Het Bucket List gevoel, zal ik maar zeggen.
Wanneer je terug kijkt op een korte of langere periode in je leven die onder
de noemer waardevol zou vallen, denk ik toch eerder aan leukere ervaringen.
Iemand die ontwikkelingswerk heeft gedaan in een derdewereld land zal
eerder beamen dat het een waardevolle tijd was. Een gedetineerde die na
langere tijd vrij komt zal daar toch iets anders tegen aan kijken, vermoed ik.
Hoe je een tijd inschat op waarde is bovendien heel persoonlijk. Neem nu de
tijd dat men op school zit. Veel mensen kijken daar met plezier op terug,
terwijl anderen het als een gruwel hebben ervaren. Een leerzame tijd
waarvan je in je verdere leven veel profijt kunt hebben? Of juist een
opluchting op het moment dat de schooldeur achter je sluit (met of zonder
een diploma in je zak). Volgend voorbeeld: Militaire Dienstplicht. Veel mensen
hebben moeite gehad om militaire dienstplicht in verband te brengen met
waardevolle tijd.
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Dat geldt zeker voor dienstweigeraars, die om allerlei zeer principiële
redenen niet onder de wapenen wilden. Dat kan ik respecteren. Dan was er
nog een grotere groep die het één grote tijdverspilling vonden(verloren
studietijd, thuis is het druk op de boerderij enz.) Ieder zijn meug. Een klein
select groepje waren de weigeraars die ook vonden dat het leger een
belangrijke rol speelde in het uitbuiten van armen in derde wereldlanden en
daarom dienst weigerden. Ik ben benieuwd hoeveel van deze lieden hun
idealen al lang achter zich hebben gelaten en nu ook deel uit maken van de
graai-cultuur. Speculatie van mijn kant natuurlijk maar ik durf dat gokje wel
aan. Persoonlijk heb ik de diensttijd als zeer waardevol ervaren. Kennismaken
met leeftijdgenoten uit alle lagen van de bevolking. Leren functioneren en
respecteren binnen een groep, focussen op zelfdiscipline en vooral je grenzen
leren kennen. De verantwoordelijkheid en gezag die je wordt toevertrouwd
op jonge leeftijd, wakkert het besef aan om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Daarnaast ben je in het leger ook gezag verschuldigd (“chain of command”).
Ervaringen die je later zonder meer kunt projecteren op jouw rol in de
burgermaatschappij. Maar helaas is de dienstplicht opgeheven in de jaren
negentig. Spijtig.
Omdat er juist nu behoefte is aan regel en orde in een losgeslagen
samenleving, waar normen en waarden, fatsoen en plichtsbesef slechts vage
begrippen zijn geworden. Waar hufterigheid, gezagloosheid, geweldpleging,
de “alles moet kunnen mentaliteit” en egoïsme de nieuwe normen dreigen te
worden. Voor de huidige generatie jongeren is het wellicht nog niet te laat.
Maar dan moet er wel wat veranderen aan de manier waarop jongeren
worden klaargestoomd voor hun rol in de samenleving. Het opnieuw invoeren
van de dienstplicht zou mijns inziens een belangrijke en waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van jong volwassenen. Daarna moeten
ze het zelf doen. Zij hebben per slot van rekening de toekomst!
P.R. (lichting: 73-1, 45e Pantser Infanterie Bat. (al enige tijd met Grootverlof)
------------------------------------------------------------------------------------

Kerstverhaal
Het sneeuwvlokje
Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het
vroor dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en
er waaide een gure wind. Toch waren er veel mensen buiten.
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar
de helder verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen,
kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.
In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren
zo druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het
buiten steeds donkerder werd en de hemel inktzwart kleurde.
Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het
werden er een heleboel.
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Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de hemel op
weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken
mee naar beneden. Onder hen lag de aarde die langzaam dichterbij kwam.
Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote gebouwen, huizen, winkels en
straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto's en mensen die luid
tegen elkaar spraken.
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje
verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons
einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de
sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wààr we
terecht komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten
of het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen
maar neer te dalen, dat is onze missie”.
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn
snelheid en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door
nu eens naar rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek
het naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het,
“het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol en dan die
auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil
en vredig”.
Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te banen,
botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd
afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar
beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een andere.
“Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde
te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog
probeerde te worstelen.
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende
vlokje en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een
sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”,
sprak opeens een rustige stem naast het snikkende vlokje.
Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben
bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... ik wil niet verstikt of
vertrapt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke
sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles
uitleggen over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.
Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere
vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar
mee dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon
de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling
is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde leggen. Alle gebouwen,
huizen en straten zullen door ons worden bedekt waardoor alle geluiden die
je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met
hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?”
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Het kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de
sneeuwvlok.
“De mensen willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat
wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen
voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.
En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen nemen om
zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk betekent
n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal om
Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te prediken”.
------------------------------------------------------------------------------------

Prikbord
Te koop:
door Wajonger gemaakte
aanmaakhoutjes
€ 3.50 per zak of
3 zakken voor € 10.
Bestellen: Fam. Kemper 0561-688374

De Vogelwacht heeft
vogelhuisjes te koop.
Denk ook aan de eikenprocessierups,
want koolmezen zijn er dol op.
bij Leo Westenbroek tel; 617967
Te koop
Tafelbiljart 90/175cm
Inclusief ballen en keu
Tel. 0561 688387
Gratis af te halen:
jong brempolletjes
Hoofdweg 128 Tel. 0561 688749
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Gedicht
Dit gedicht zagen wij op een van onze vakantiedagen in de mooie
Achterhoek -Els Hoekstra-
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Kinderpagina
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Agenda
13-12-2019
14-12-2019
16-12-2019
29-12-2019
01-01-2020
13-01-2020
18-01-2020
01-02-2020
10-02-2020
25-02-2020
18-04-2020

Kerstconcert VocaLinde
Speurtocht Vogelwacht
Oud papieractie De Striepe
Ooldejaorskuier
Opgave Olpae kwist
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij
Olpae Kwist
Oud papieractie De Striepe
Ledenvergadering
Plaatselijk belang
Garagesale

20.00 uur, Kerk Oldeholtpade
Vanuit Scheenebos
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
olpaekwist@hotmail.com
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
Thema: Frisse start

10.00-14.00, in Oldeholtpade

N. B. Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit
inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446,
e-mail wever.kids@home.nl of er op die datum misschien al iets is gepland!
Per e-mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de
tijd. De vergaderingen of andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld,
komen niet alleen in deze agenda, maar ook op de website te staan.

Holenpathe
is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven
door een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.
Medewerkenden:
Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Jeroen Mulder
Piet Regtop
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Heerenveen
Hoofdweg 128
NL55 RABO 0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

e-mailadres: holenpathe@gmail.com
tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade
ovv. Werkgroep dorpskrant

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te
korten of eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een
latere uitgave geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet
geplaatst.
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