Voorwoord
Het thema van deze editie is “behaaglijk”. Maar het wordt bijna onmogelijk
een voorwoord te schrijven zonder de schaduw van Corona te negeren. Dat
hoeft ook niet want alles is eigenlijk al gezegd, opgemerkt en benoemd. Voor
-en tegenstanders van de preventieve maatregelen hebben hun zegje gehad.
Nu rest ons slechts de uitvoering die naar ieders geweten en verstand moet
worden gehanteerd en nageleefd. That’s it. No more, no less! Om het maar
eens in eigentijds Nederlands uit te drukken..
We weten ook dat Corona ons dorp niet heeft overgeslagen. Er zijn mensen
ziek geworden. Sommige met betrekkelijk milde klachten maar er zijn ook
mensen die behoorlijk ziek zijn geworden. Ook dat kunnen we niet negeren.
Die wetenschap zou ons extra alert moeten maken en ons moeten aansporen
om alle preventieve maatregelen serieus te nemen.
Doen we het niet, dan wordt het ook lastig om plannen te maken voor het
komende nieuwe jaar. En dat willen we toch juist! Het zou toch heerlijk zijn
om weer uit te kunnen zien naar een Autocross, Dorpsfeest, buurtfeesten en
andere gezellige evenementen met veel mensen bij elkaar. Ook de redactie
van Holenpathe smacht naar de mogelijkheid om juist daarvan weer verslag
te kunnen doen.
Voorlopig zijn we er nog niet. Deel uw ervaringen met ons. Wij zien uw kopij
met belangstelling tegemoet. Blijf gezond en laat de komende feestdagen
toch “behaaglijk” worden (in kleine kring).
Graag nieuwe kopij inleveren vóór 9 januari 2021
Thema: Winterkost
------------------------------------------------------------------------------------

Alle data en thema’s
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Burgerlijke stand
Nieuwe inwoners:
Otto, Ageeth, Roos en Gijs Hogeling
Scheenebospad 3
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren:
18-06-2020 Pieter

Zoon van Sjors en Sara van der Heide
Hofsteestraat 4
04-11-2020 Kate Sofia
Dochter en zusje van Janneke, Richard, Alex, Liam en
Ryan Wildeboer. Westerhofstraat 16
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
04-07-2020 Ynze Hoekstra
Hoofdweg 98
09-10-2020 Wim Hoogers
Grote Kamp 15
05-11-2020 Wiesje de Vries-van der Meer Stellingenweg 48
-----------------------------------------------------------------------------------Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar
verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

Graafwerkzaamheden - Er is het laatste jaar veel gegraven langs de
Hamersweg:
* definitieve huisaansluiting voor familie van der Heide en Hogeling die na
een lange tijd gebivakkeerd te hebben in een noodwoning eindelijk hun
nieuwe woning konden betrekken.
* tijdelijke huisaansluiting voor familie van der Hoeven die op het perceel
waar vroeger mevrouw Pijsel woonde hun droomhuis hopen te realiseren.
* verwijderen van de gasaansluitingen bij de familie van Put en Kemper
omdat deze woningen al langer of sinds kort van het gas af zijn.
En er staat nog veel meer te gebeuren namelijk:
* binnen niet al te lange tijd graafwerk voor de zo gewenste glasvezel!
Het is al bijna 2 jaar geleden dat we bestookt werden door brieven, flyers en
voordeurbezoeken door 2 kabelmaatschappijen. Nu de strijdbijl tussen de
beide maatschappijen lijkt te zijn begraven wordt de kabel wel in de berm
aangelegd maar of iedere belangstellende ook spoedig een huisaansluiting
krijgt blijft nog onzeker en met name voor diegenen die voor Glasvezel
Buitenaf hebben gekozen. Hoe is het gesteld met overige bewoners in het
buitengebied??
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Door de huidige situatie zijn we allemaal meer op onszelf aangewezen. Alle
activiteiten gaan niet door. Dit heeft tot gevolg dat we minder op de hoogte
zijn van wat er in de buurt gebeurt en wat buurtgenoten overkomt.
Laten we hopen dat daar gauw verandering in komt, zodat we elkaar weer
meer kunnen ontmoeten.
* Zo kregen we te horen dat Femke van Hoogwaarden en Marjan van Nijen
ziek zijn en beiden zitten al langere tijd middenin behandelingen. We wensen
hen beterschap en een voorspoedig herstel toe!
* Onze zeer gewaardeerde buurman Wim Hoogers is overleden na een korte
ziekteperiode. We blijven Wim Hoogers herinneren als een zeer vriendelijke,
belangstellende buurman. We wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
* Gelukkig is er ook ander nieuws. Sieger en Sijtje hebben een nieuw
gezinslid mogen verwelkomen. Zij zorgen voor de Shenna, een vrolijke,
trouwe dwergpincher. Shenna kent ondertussen al het hele dorp, door de vele
wandelingen.
* Op de Weidekamp is Loes Bergh komen wonen. Ondertussen heeft zij al
kennis gemaakt met haar buren. Aan de Westerse Kamp woont sinds het
voorjaar familie Bosma.
Welkom op De Kampen en heel veel geluk en woonplezier toegewenst!
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* Piet Boezerooy woont, zoals de meesten wel weten, op De Weidekamp. Hij
is altijd druk in zijn tuin. De tuin ziet er prachtig verzorgd uit (zeker ook mede
dankzij Christina). Wanneer zijn container vol zit, dan is er altijd nog ruimte
bij de buren. Zo gaat dat in deze straat. Helaas komt het dan weleens voor
dat Piet zijn eigen overvolle container vergeet bij de weg te zetten. Tsja, dan
heb je zeker de container van de buren nodig…
* De speeltuin aan de Grote Kamp is een mooie plek waar jong en oud elkaar
ontmoeten. Tijdens de zomermaanden zien we dat er heel veel van deze
speelplaats gebruik wordt gemaakt. Mooi om te zien! Ook `s avonds is het
een ontmoetingsplek voor de jeugd uit ons dorp. Dit is natuurlijk prima, mits
er rekening wordt gehouden met anderen. Afgelopen periode was er
regelmatig sprake van geluidsoverlast en het komt ook voor dat er
vernielingen zijn.
Jeugd, fijn dat jullie het gezellig hebben met elkaar, maar houdt ook rekening
met de buurtbewoners.
* Tot slot…
Wat zou het mooi zijn wanneer we na een bijzonder 2020 de
nieuwjaarsreceptie van De Kampen weer kunnen houden in ‘De Rustende
Jager’ .
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

Gerlinda Delfsma – g.delfsma@home.nl

* Binnen het Bos- en buitengebied zorgen we sinds een tijdje in
gezamenlijkheid voor de bijdrage in de rubriek ‘Buurtproat’. Via de app-groep
‘Buurtproat Bos-en Buiten’ wordt er geïnformeerd of er nog nieuws uit de
buurt is te vermelden; alles wat er te melden valt wordt even kort gedeeld in
deze app; met elkaar weet je meer dan alleen. Vervolgens maakt 1 persoon
daar een bijdrage van voor in de Holenpathe. Een handige manier om deze
rubriek met elkaar te vullen en de rest van het dorp op de hoogte te brengen
van het wel en wee uit de buurt. Wellicht ook een idee voor andere buurten?
1 persoon moet even het initiatief nemen maar dan is het verder spoedig en
makkelijk te regelen. Het zou leuk zijn om ook weer eens bijdragen te
ontvangen uit de andere/overige buurten. Wie neemt het initiatief?
* Dat we met ons met elkaar nog in een gedeeltelijke Lockdown bevinden
was deze keer goed te merken vanuit de bijdragen uit onze buurt. Over het
algemeen houdt men zich goed aan de regels en is het ‘rustig’ in de buurt;
iedereen beperkt zich vooral tot eigen huis en haard. De besmettingscijfers
nemen dan ook mooi af! Minder activiteiten en dus minder nieuws te melden
deze keer maar er komen vast en zeker weer betere tijden! We kijken er met
elkaar naar uit.
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* Onlangs in ons dorp de collecte voor
de stichting ‘Alzheimer Nederland’;
maar hoe doe je dat, veilig ‘op afstand’
collecteren in Coronatijd? Gewoon een
collectebus met een verlengstuk! Maar
dan moet je wel even bedenken hoe je
dat gaat realiseren…Wat is het dan fijn
om zo’n handige (over)buurman😉 te
hebben! In korte tijd werden alle
collectebussen voorzien van zo’n
handig verlengstuk en konden alle
collectanten veilig langs de deuren.
Bedankt!

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

Even voorstellen
Nieuwe oude bewoners. Aan het Scheenebospad 3 zijn Otto, Ageeth, Roos en
Gijs Hogeling komen wonen. Voor Otto is het terug van weggeweest want dit
is zijn ouderlijk huis. Maar echt weggeweest is hij eigenlijk niet. Al die jaren
dat hij met zijn gezin in Wolvega woonde, kwamen ze bijna dagelijks,
voornamelijk op de fiets naar het Scheenebos om te helpen klussen in en
rond het huis. Wat natuurlijk erg gezellig was voor zijn moeder. Zo heeft ze
hier altijd kunnen blijven wonen.
Knutselen in en rond het huis doen ze graag. Allereerst is er een huisje voor
de kippen bijgeplaatst. Maar met de groene vingers van Ageeth verwachten
we nog heel wat moois buiten te zien. Otto werkt bij MVO-I om gasleidingen
of stadsverwarming aan te leggen; momenteel in Alkmaar en omgeving.
Iedere morgen om 5.00 uur wordt hij door buurman Meindert opgehaald en
’s avonds om 17.00 uur zijn ze weer thuis. In de vrije tijd knutselt Otto, maar
ook Ageeth, graag rondom huis of knettert hij de straat uit met zijn Harley
Davidson of motor met zijspan . Roos doet de opleiding voor kapster en Gijs
zit op het Linde College. Gijs rijdt regelmatig op zijn motor of gemotoriseerde
skelter door het land, daar heeft hij nu alle ruimte voor.
Wij wensen Otto, Ageeth en kinderen nog veel woonplezier op hun nieuwe
maar toch vertrouwde adres.
-----------------------------------------------------------------------------------Wij zijn Johan Hopman en Vera Kamminga, 23 & 26 jaar oud en wonen sinds
juni 2020 met veel plezier in een heerlijk huis aan de Hoofdweg. Johan is
opgegroeid in Oldetrijne en Vera in Willemsoord. Johan heeft een eigen
bedrijf: Hoefsmederij Johan Hopman. Wij vinden Oldeholtpade een fijn dorp
en hopen hier nog vele jaren met heel veel plezier te mogen wonen.
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Wetenswaardigheden
Dorpsquiz
Lieve Kwissers,
Helaas hebben wij vanwege de coronamaatregelen moeten besluiten om de
dorpsquiz van 2021 uit te stellen.
Wij als organisatie zijn al bezig om van de vijfde dorpsquiz weer een succes
te maken.
Maar ook jullie kunnen je voorbereiden. Leer
breien, haken of punniken. Lees de encyclopedie.
Neem acteerlessen en wie weet is jullie team dan
de winnaar van de vijfde editie.
We hopen jullie allemaal terug te zien in 2022!
-----------------------------------------------------------------------------------Nationaal MS-fonds
De afgelopen tijd is niet geweldig geweest voor de verschillende collectes.
De diverse goede doelen hebben het collectegeld meer dan nodig voor
onderzoek en behandeling naar nog veel (on)bekende ziektebeelden.
Naast de collectes waarvoor ik me inzet (KWF en MS) zijn er nog andere
dorpsbewoners die de één of andere collecte regelen. Ook zij hebben moeten
constateren dat de opbrengst dit jaar fors lager was dan voorgaande keren.
Omdat MS mij persoonlijk raakt en met mij ook andere inwoners, heb ik naast
het zo goed mogelijk mobiliseren van collectanten een digitale collectebus
geopend. Indien u het wenst kunt u via de link
https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/maria-kemper-de-vries een donatie
doen. Met mij zullen vele MS patiënten en hun naasten het zeer waarderen
als er binnen afzienbare tijd verlichting c.q. genezing mogelijk zou zijn.
Bij voorbaat dank, Maria Kemper.
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Camping in Coronatijd
In de vorige Holenpathe heeft u al het een en ander kunnen lezen over de
groen en campingploeg. Hier dan een stukje over onze camping in coronatijd!
Na het succesvolle seizoen van 2019 waren we al enthousiast aan het
voorbereiden voor het seizoen van 2020. Zo stond onze jaarlijkse klussen en
schoonmaakdag gepland op 28 maart. We waren er met z'n allen helemaal
klaar voor om de handen weer lekker uit de mouwen te steken.
Maar wat liep het allemaal anders! Door het Covid19-virus werd het sociale
leven helemaal plat gelegd en zo ook onze camping. De klussendag schoven
we door naar eind april, niet wetende dat het allemaal veel langer zou gaan
duren dan wij met z'n allen dachten. Er stonden intussen al reserveringen
geboekt maar de meeste hiervan werden geannuleerd. Ook werd al snel
duidelijk dat de jaarlijkse bijeenkomst van de Citroënclub en de Bottemadagen geannuleerd werden en ook het dorpsfeest niet door zou gaan..... zelfs
de Fietsvierdaagse werd afgelast....
Maar...half april belden er gasten met de vraag: ‘Is jullie camping al open?
Wij willen graag voor langere tijd komen...’.
Intussen was er op kleine schaal al iets mogelijk en doordat wij gescheiden
sanitair hebben konden de gasten coronaproof op onze camping verblijven.
De daarop volgende weken verbleven steeds 4 gasten op onze camping tot
het sanitair 1 juni weer open mocht voor algeheel gebruik. Hadden wij
gedacht dat door dit alles het een rustig seizoen zou worden?......echt niet
dus! Er waren weken dat wij mensen teleurstellen moesten omdat er gewoon
geen plek meer was. Er meldde zich een Scoutinggroep die graag gebruik
wilde maken van ons evenemententerrein, die moesten vanwege de
coronaregels een groter terrein hebben en kwamen zo dus hier terecht. En
ook een motorclub wilde hun motortreffen heel graag eind augustus hier
houden.
Beide groepen waren enthousiast en erg content met ons terrein (van de
motorclub kunt u hieronder hun review lezen...).
En zo werd het ondanks alles een goed seizoen met weer veel nieuwe gasten
maar ook weer allemaal oude bekenden die ook volgend jaar weer graag een
plekje op onze mooie camping willen reserveren.
Intussen hebben we alles weer
afgesloten en zijn de hekken
weer tot 1 april dicht. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer op
een normale manier onze gasten
ontvangen....
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Review van de motorclub over hun verblijf op ons
evenemententerrein:
Goedendag,
Ik wil u hierbij bedanken voor de gastvrijheid op uw camping.
En nogmaals mijn excuses voor de geluidsoverlast van de 1e avond; waarop
u ons terecht heeft aangesproken. We hadden inderdaad de locatie voor de
BBQ verder van de wc/douche units moeten kiezen, maar durfden dit niet
wegens enkele hondenuitwerpselen op het veld waar je niet graag in gaat
staan. Op 1 hoop hondenpoep hebben we vrijdags een tegel gelegd.
Zaterdags zijn wij met een schepje gedeeltelijk het veld afgegaan om er nog
enkele te verwijderen, zodat we 's avonds verder op het veld konden gaan
zitten, zonder de overige campinggasten tot last te zijn. Van onze kant
hartelijk bedankt! Namens Biker Singles
Peter Schoonderwoerd
Nb. eigenlijk is het toch van de zotte dat gasten het terrein eerst strontvrij
moeten maken voordat ze hier op kunnen verblijven? Beste mensen de
bordjes hangen er niet voor niets!
Plaatselijk Belang
-----------------------------------------------------------------------------------Oldeholtpade trok de beurs (en mobiel) voor Alzheimer
Van 1 tot en met 7 november waren er in Oldeholtpade weer zeven
collectanten actief voor Alzheimer. Dit jaar werd er in verband met de corona
perikelen gecollecteerd met ‘verlengde collectebussen’ om de gewenste
afstand in acht te kunnen nemen. Voor de oplossing verdient Auke van Veen
een dikke pluim.
Dit jaar werd er op bescheiden wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om ook mobiel bij te dragen. Bijvoorbeeld door middel van de QR code op de
collectebus. Alzheimer Nederland verwacht dat er in de toekomst steeds meer
van deze wijze gebruik zal worden gemaakt.
Over de totale opbrengst mogen we zeer tevreden zijn, nl. € 552,72. Dit is
inclusief de mobiele opbrengst. Vorig jaar was de totale opbrengst in
Oldeholtpade € 546.66. Ook dit jaar zaten er weer een handjevol ‘niet euro’
munten in een aantal collectebussen. 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 de bankrekening van Stichting Alzheimer
Nederland Collecte (bankrekeningnr. NL86 RABO
0375
2534
83)
onder
vermelding
van’
Collecteweek 2020’. En wilt u volgend jaar ook met
een collectebus op pad, laat het mij weten.
-Henk KoelmaCollecte coördinator Alzheimer Nederland in Oldeholtpade.
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Kerstverhaal
Engel met rode hoed
Ik was heel bang zonder dat ik dat wilde toegeven, toen ik in die koffieshop
tegenover de Mayo-kliniek zat. Morgen zou ik daar patiënte zijn en een
rugoperatie ondergaan. Het risico was hoog, maar ik bleef geloven dat het
goed kwam. Nog maar een paar weken daarvoor had ik mijn vader begraven.
Mijn lichtende voorbeeld was teruggestuurd naar de hemel-‘O, hemelse
Vader, stuur mij in deze tijd van beproeving een engel.’
Toen ik opkeek, klaar om weg te gaan, zag ik een oudere dame die heel
langzaam naar de kassa liep. Ik ging achter haar staan en bewonderde haar
gedurfde manier van kleden—Ze droeg een kleurrijke plisséjurk in rood en
paars, een sjaal, een broche en een glanzende rode hoed. ‘Neemt u mij niet
kwalijk, mevrouw. Ik moet gewoon even zeggen hoe mooi u bent. U maakt
mijn dag weer goed.’
Ze greep mijn hand en zei: ‘Mijn lieve kind, je bent een schat, want weet je,
ik heb één kunstarm en een plaat in mijn andere arm en mijn been is ook
niet mijn eigen been. Ik ben altijd erg lang bezig om me aan te kleden. Ik
probeer me zo mooi mogelijk te maken, maar naarmate ik ouder word lijkt
het mensen steeds minder te kunnen stelen. Vandaag voel ik me heel
bijzonder dankzij jou. Moge de heer over je waken en je zegenen, want jij
moet een van zijn engelen zijn.’ Toen ze die dag bij me vandaan wandelde ,
zei ik geen woord, want ze had mijn ziel zodanig geraakt dat het niet anders
kon of zei was die engel.
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Word jij de nieuwe energiecoach in Weststellingwerf?
* Stichting De Duurzame De Toekomst zoekt in samenwerking met de
gemeente Weststellingwerf energiecoaches! Als energiecoach bezoek je op
aanvraag woningen in Weststellingwerf. Je helpt inwoners bij het besparen
van energie en het energiezuinig maken van hun woning.
* Wil jij jouw steentje bijdragen? Meld je dan aan voor de gratis training tot
energiecoach via energiecoach@deduurzametoekomst.nl. Kijk voor meer
informatie op weststellingwerf.nl/energiecoaches. (De eerste trainingen
hebben al in oktober plaatsgevonden)
Wat doet een energiecoach?
* Energiecoaches helpen inwoners met energie besparen. Ook adviseren ze
inwoners over hun woning energiezuinig maken. Hierdoor wordt de rekening
voor energie lager en verbetert het comfort in huis. Daarnaast vermindert
hiermee de uitstoot van CO2.
* Als coach ben je een vrijwillige ‘gids’ van stichting De Duurzame Toekomst.
Op aanvraag bezoek je woningen. Samen met de bewoners kijk je naar
mogelijkheden om energie te besparen. Je krijgt tijdens je bezoeken
materiaal mee. Daarmee kun je mensen helpen direct aan de slag te gaan.
Hoe ziet de training eruit?
* Tijdens de training krijg je informatie over energiebesparing. Daarnaast
leer je omgaan met een warmtecamera. Hoe zit het met tocht en isolatie?
Hoe staat de CV ingesteld? Wat zijn de mogelijkheden van radiatorfolie en
tochtstrippen? Als coach kun je straks antwoord geven op deze vragen en
professioneel advies geven. Ook leer je het effect van kleine veranderingen
in gedrag. Na de training weet je hoe je met inwoners ‘aan de keukentafel’
praat over energie.
Aanmelden of vragen?
* Als je je wilt aanmelden of nog vragen hebt, neem contact op
met: energiecoach@deduurzametoekomst.nl
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S.C.O
SCO Motip Dupli snakt naar behaaglijkheid
Behaaglijkheid past bij deze periode van het jaar: Wat sneller donker, de
gordijnen sluiten, de verwarming wat hoger en de lichtjes aan. Maar voelen
we ons wel zo; door de oplopende besmettingen en beperkingen van de
tweede coronagolf nu alles anders is voor jong en oud binnen hun eigen gezin,
werk, school, hobby of sport?
Na een vrijere zomer hadden we gedacht dat we het virus verslagen hadden.
Maar mooi niet dus. In tegendeel! Mochten we in augustus weer trainen en
ons voorbereiden op het eerste deel veld, werd deze hervatting na een aantal
speelronden zonder publiek en met de kantine dicht alweer abrupt gestopt.
Sta je op een zaterdag als persmedewerker na achten in een druilerige regen
op een doodstille accommodatie te kijken hoe lastig onze hoofdmacht het
heeft tegen gevestigde Hoofdklassers, die qua 1e selectie een wat kleiner
jasje hebben uitgedaan na de eerste golf. Geen koffie. Geen ander publiek.
Over behaaglijk gesproken!
Op het moment van stoppen hebben SCO 1,2 en 4 het erg lastig, mag
Midweek 1 niet meer strijden om de herfsttitel en is SCO E1 het enige team
dat op aangepaste wijze gehuldigd kan worden. Dit jaar geen MTB Halloween
tocht en tal van andere festiviteiten die horen bij het laatste kwartaal van het
jaar. Zelfs dreigt weer het gevaar van een totaal verbod om te sporten als
onderdeel van een mogelijke Lockdown als in de komende weken het aantal
besmettingen blijft oplopen. We komen dan weer in onze eigen bubbel van
thuis zitten terecht met nog meer beperkingen. Het is dan ook nog maar de
vraag of er in de zaal wel gespeeld gaat worden in een hele of halve
competitie afhankelijk van de ontwikkelingen in november. Voor hetzelfde
kan de hele zaalplanning zo de prullenmand in.
Het enige wat we echter kunnen doen is ons, hoe moeilijk ook, er maar in te
schikken, positief, optimistisch en gezond proberen te blijven. Het dan thuis
met elkaar wat gezellig en behaaglijk maken kan helpen om deze sombere
en verwarrende tijd door te komen. Onze verenigingsleus ‘Vallen, Opstaan,
Knokken en Doorgaan’ lijkt meer dan ooit van toepassing voor alle geledingen
richting een sportief beteren bovenal goed 2021.
Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen bij de blauwhemden? Volg ons dan via
onze website www.kvSCO.nl , facebook of Instagram.
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De Striepe
Groep 7 en 8
Werken in de klas
Hoe gaat werken in de klas?
Je wisselt elke dag drie keer per dag
maar op woensdag wissel je twee keer.
Je hebt een laatje die je onder de tafel kan schuiven
Daar zit al je spul in.
Je hebt verschillende dingen om op te zitten zoals de normale kruk, stoel,
bankje en de wiebelkruk; daar zijn er drie van. Voor in de klas heb je drie
half ronde tafels. Je hebt 1 persoons tafels en we hebben 2, 2 persoons tafels
. In de klas hangen overal tekeningen op de ramen en we maken er nog meer
tekeningen bij om op te hangen.
Thyme en Hilderd

-----------------------------------------------------------------------------------Werken op de gang
Hoe gaat werk op de gang?
Elke klas mag 8 personen uit de klas soms iets minder.
Er zijn picknicktafels, treinbankjes, er komen ook nog fietstafels
Er komen ook nog statafels. Je hebt maar 1 waarschuwing, 2de is terug naar
de klas.
Als je op de gang zit moet je fluisteren. Je mag bij de treinbankjes niet met
pen schrijven.
Ties en Lars
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Hoe ziet de school er nu uit
De school is heel erg veranderd. In elk
lokaal zijn nieuwe spullen/meubels.
De wiebelkrukken zijn erg populair, bijna
iedereen wil er op zitten.
Daar was in het begin veel gedoe over.
We wilden allemaal erop, toen kwam de
afspraak dat je er 2 keer per week op
mocht zitten.
We hebben ook treinzitjes op de gang en
die zijn ook populair.
We hebben ook een nieuwe manier van
naast elkaar zitten. Elke pauze zit je
naast iemand anders.
We hebben ook een boom in school (niet een echte ). Daar hangen we onze
kunstwerkjes aan. Wij hadden met juf Sara een knutsel werkje gemaakt dat
ging over Dia De los Muertos. Die hangen ook in de boom. Juf heeft ook een
nieuw bureau super mooi. Er is ook nieuw behang van een bos. Ook een
nieuw aanrecht echt vet cool er zijn ook zit zakken in de gang. Er is ook een
nieuwe vloer. Er zijn ook picknick tafels om op samen te werken.er zijn ook
werk huisjes. Juf Hinke heeft ook een nieuw kantoor. Er is ook een nieuwe
boekenkast en er is ook nieuw vloerbedekking. In het speellokaal zijn er ook
nieuwe bankjes en er zijn ook nog nieuwe tafels en kasten. Er zijn ook
fietsstoelen en er komen ook nog statafels
Rosa en Yara
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Vogelwacht Oldeholtpade e.o
Vogelwacht Oldeholtpade e.o. is een groep van enthousiaste mensen met een
instinctieve voorliefde voor vogels en hun natuurlijke omgeving. Wij proberen
de natuur een handje te helpen als het even tegenzit dit in samenwerking
met boeren- en jagersorganisaties, andere vogelwachten, Staatsbosbeheer,
It Fryske Gea en bijvoorbeeld de BFVW (Bond van Friese
Vogelbeschermingswachten). Onze activiteiten bestaan onder andere uit
nazorg van weidevogels, het maken, plaatsen, onderhouden, monitoren en
verkopen van nestkasten, het ringen en registreren van roofvogels en
kerkuilen en het registreren van zwaluwen. Ten tijde van strenge winters
zorgen wij voor wintervoedering. Onze jeugdafdeling is groot en actief.
Hiernaast hebben we enkele projecten zoals de observatiehut “Gerrits Hutte”
aan de Lolkema’s laene en het broedeiland in de Lendevallei. Er zijn nu
plannen voor een IJsvogel en Oeverzwaluw-wand. Ook organiseren wij
jaarlijks excursies, brengen het krantje de Hooltekster uit en zorgt Freddie
voor de Ooldejoarskuier.
Onlangs hebben we met leden eenden korven gevlochten. Wist u dat de
vogelwacht ook eigen gemaakte nestkasten verkoopt? Leuk om te krijgen
maar ook om weg te geven.
Inlichtingen: Leo te bereiken via 06-46346932
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Spreekt u dit aan en wilt u ons ondersteunen? Wordt dan lid van onze
vereniging voor 7 euro per jaar. Een jeugdlidmaatschap kost 5 euro per
kalenderjaar. Wilt u een nestkast kopen? Leuk om te krijgen maar ook om
weg te geven! Neem contact op met Leo 06-46346932 U kunt ons ook volgen
via Facebook en de site van de BFVW. Wij hopen u als lid te mogen
verwelkomen! Het bestuur van Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
https://oldeholtpade.friesevogelwachten.nl/ L
Leo Westenbroek: 06-46346932 (voorzitter)
-----------------------------------------------------------------------------------Ooldejaorskuier
Zoals verwacht gaat de Ooldejaorskuier dit jaar niet door. Het zou de 25e
jubileumeditie worden met natuurlijk wat extraatjes, maar ook hier gooit
corona roet in het eten. Natuurlijk hebben we nog een oud gezegde: ”Wat in
het vat zit verzuurt niet!” Dus gaan we volgend jaar ons zilveren jubileum
alsnog op gepaste wijze vieren.
Terecht mopperen we wel op het Corona virus, maar het heeft ook vele goede
kanten. Opeens blijkt het dat de natuur, waaronder de bossen, heidevelden
en moerasgebieden veel meer bezoek krijgen en ook veel meer gewaardeerd
worden. De economische waarde werd
altijd zwaar onderschat. Hopelijk blijft
de natuur niet het ondergeschoven
kind, maar wordt het sinds deze
coronaperiode
op
juiste
waarde
ingeschat. Dit virus heeft ons weer
even met beide benen op grond gezet.
Het hindert niets als we voortaan een
versnelling lager gaan leven, want dat
is waar de aarde en feitelijk ook de
hedendaagse mens naar snakt!!!
PS: Er zullen veel mensen zijn die de heerlijke snert dit jaar gaan missen.
Maar voor deze categorie heeft Marcel van de Rustende Jager nog wat extra
snert gemaakt voor de afhaal.
Tijdens het eten van dit goddelijke maal, laat je maar even wat tochten in je
herinnering de revue passeren. Om je even op weg te helpen: De winterse
sneeuwwandeling achter Boschoord, de prachtige kuier door de Koepelbos en
de Batten waar “3 Twiegsnieders” ons pad kruisten. Op de Kiekenberg waar
“de beul” Jan Hut had opgehangen, de tocht door de Miente en Et Rooie dorp
waar “Bertus Lacher mit zien accordeon enkele oolde liedties speulde” en ga
zo maar door.
-Freddie-
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IJsclub Naar Buiten
Het bestuur van IJsclub naar Buiten heeft besloten om de jaarvergadering
dit jaar niet in november te gaan houden. Wij hopen dat begin volgend jaar
de vooruitzichten en de mogelijkheden beter zijn. Wij houden u op de
hoogte.
Wel willen we nog even aangeven dat de contributie eind november weer
zal worden geïncasseerd. Er was tot 25 oktober de gelegenheid om op ons
te stemmen in de Rabo Clubsupport actie. Elke klant van de Rabobank
mocht 2 stemmen uitbrengen op ons. En er is op onze ijsclub gestemd. Wij
mochten van de Rabobank een bedrag rond de 500 euro ontvangen.
Daarvoor willen wij degene die op ons heeft gestemd hartelijk bedanken!
Wij wensen iedereen al het goeds en blijf gezond!
------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In et Hoolt
Behaaglijk bij TV In et Hoolt
Tennis, de ideale Coronasport.
Behaaglijk? Nou dan denk ik aan mijn nieuwe
pantoffels, op de bank, een spannende serie
op Netflix, een zak chips en een glas cola. En
ik vrees dat het daar wel eens op uit kan
draaien.
Maar wat ik echt behaaglijk zou vinden, is met alle deelnemers aan de
tennistossavond na afloop in ons Tuunhuus te zitten met beslagen ramen,
bezwete lichamen, sterke verhalen en een eenvoudig glaasje Rivella.
Want……., als dat weer kan, zijn we van die hele Corona af.
Kunnen we nu dan niet tennissen? Jazeker wel. We kunnen enkelen en zelfs
dubbelen en veel mensen in het land zien opeens dat tennis de ultieme kans
biedt om die behaaglijke pantoffels om te ruilen voor een paar sportieve
tennisschoenen. Wel geldt zowel binnen als buiten de baan de 1,50 m, maar
wij tennissers lossen dit heel simpel op.

www.tvinethoolt.nl
Met sportieve groet,
Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hoolt
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Prijspuzzel: Van wie is deze schoorsteen?
Sinterklaas kent elke schoorsteen maar helaas kon hij ze niet allemaal van
dichtbij komen bekijken dit jaar. Herkent u deze schoorstenen uit ons mooie
dorp Oldeholtpade? Noteer het nummer en bijbehorende adres. Stuur de
antwoorden voor 9 januari 2021 naar holenpathe@gmail.com onder
vermelding van naam en adres en wellicht wint u een leuke prijs!
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OLIEBOLLENACTIE V.V.O.
31 december
Vanuit de kantine
Voorkom lange (onveilige) wachtrijen voor de winkel en
steun onze voetbalclub door oliebollen van Vliegendehond
bij ons te bestellen!
Vanwege de coronapandemie verkopen we dit jaar niet
aan de deur. Oliebollen en appelbeignets zijn uitsluitend
op bestelling te verkrijgen en af te halen op 31 december
tussen 10.00 en 13.00 uur vanuit de voetbalkantine aan
de Hamersweg nr.16.
Bestellen kan tot uiterlijk 28 december en uitsluitend via
de mail: oliebollenvvo@gmail.com.

Prijzen;
Oliebollen zonder rozijnen
Oliebollen met rozijnen
Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen
Appelflappen

10 voor
10 voor
10 voor
4 voor

€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 7.00
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OSW
Kon ik de vorige keer nog melden dat er verschillende activiteiten waren
opgestart, inmiddels zijn deze ten tijde van dit schrijven toch weer stopgezet.
We verkeren allemaal in hetzelfde schuitje, maar het is allemaal bijzonder
heftig. Temeer ook omdat niet iedereen zich aan de opgelegde regelgeving
wil houden en degenen die op een behandeling of operatie wachten daardoor
in de wacht worden gezet. Dat is een ernstige zaak.
De cursus Filosofie kon bij De Rank wel doorgang vinden en de laatste
cursusmiddag is net afgerond. Ieder was enthousiast dus zal er volgend jaar
hoogstwaarschijnlijk weer een cursus gehouden worden. Bowlen; iedere
donderdagmorgen wordt er gebowld bij Fit & Fun Plaza. U mag daar gerust
eens een kijkje nemen. Leesgroep 4 Oldeholtpade heeft ‘Schilderslief’ van
Simone van de Vlugt besproken en nu wordt het boek ‘De levens van Jan Six’
van Geert Mak door ieder gelezen. In februari staat er weer een cursus
Klassieke muziek op de agenda, geleid door Rudolf Nammensma. Deze weet
op een bijzonder onderhoudende manier iedereen mee te nemen in de wereld
van en achter de klassieke muziek.
Fysiosport; de lessen zijn op dit moment voor de 5 sportgroepen van de OSW
vanwege
coronamaatregelingen
aangepast
naar
een
individueel
lesprogramma. Bij het verschijnen van de Holenpathe kan het goed zijn dat
er weer de groepslessen worden gegeven zoals die voorheen werden
gegeven.
Op 10 november was het de dag van de Mantelzorg. De
mantelzorgers
kregen
van
de
gemeente
een
mantelzorgpakket aangeboden. Vanuit de OSW is ook
een aantal bestuursleden, waaronder Roeli e Seinstra, zij
is ook degene die namens de OSW aan de WMO-tafel zit
en zij is van het Luisterend Oor, op pad geweest om een
aantal pakketten namens de gemeente weg te brengen.
Op 11 november bestond de OSW 5 jaar, er vond
uiteraard geen viering plaats, maar ieder bestuurslid heeft op de elfde van
de elfde een toast op deze mooie vereniging uitgebracht.
En last but not least, de website is vernieuwd, hier en daar zal er nog een
kleuraccent aangebracht worden: www.osw-wolvega.nl.
Mocht er nog wat zijn, of wilt u graag een nieuwe activiteit opstarten, laat
het dan gerust weten aan Grietje Diever, zij is contactpersoon Oldeholtpade!
-Sjoukje Held, voorzitter-
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V.V.V.
Vrijdagavond 6 november was de jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer
weer eens anders dan andere jaren; want deze keer was het niet bij Café
de Rustende Jager maar is het digitaal via Teams georganiseerd. Er waren 9
aanmeldingen. Het was een korte vergadering want afgelopen jaar is er
weinig georganiseerd vanuit de V.V.V., dit in verband met de regels
omtrent de Corona. De autocross is al snel geannuleerd door het DAC. Het
dorpsfeest hadden wij zo goed als bijna rond, alleen voor de zondagmiddag
stond nog een vraag open. We hebben het ons vaak afgevraagd wat te
doen met het dorpsfeest en vooral ook veel rondgevraagd wat nu wijsheid
was, want je wilt het niet te snel annuleren. Regelmatig contact gehad met
de bands, maar ook met de tentverhuur en catering. Op 7 april 2020 toch
besloten om het definitief te annuleren. Gelukkig hebben we alles, zoals de
tent, catering en de bands, kosteloos kunnen omboeken naar 2021.
Het dorpsfeest 2021 staat gepland voor 18, 19 en 20 juni 2021. Het thema
blijft VAUT. Voor de vrijdagavond is de DJ foute drive-in show geboekt, voor
de zaterdagavond De Suskes en voor de zondagavond komt Butterfly weer
naar Oldeholtpade.
De Rock Night staat onder voorbehoud gepland op zaterdag 13 november
2021 met de band Las Bandidas.
Het V.V.V. bestuur wil graag iedereen bedanken voor de steun en wenst
iedereen een gezond jaar toe en zorg voor elkaar. Zaterdag 12 december
delen wij in het hele dorp de jaarlijkse kerstkaart uit; dit jaar aan elk adres
in Oldeholtpade.
Namens het bestuur van V.V.V. Oldeholtpade alvast hele fijne feestdagen
en dat iedereen maar gezond blijft!
-----------------------------------------------------------------------------------Hallo allemaal,
Wij als de jeugd willen dit jaar een lichtpuntje in
Oldeholtpade creëren. Aangezien er dit jaar geen
straatversiering is geweest en omdat het dorpsfeest
niet heeft kunnen doorgaan, willen wij samen met
heel Oldeholtpade de aankomende kerst de straten
in de kerstversiering doen. De bedoeling is dat de
tuinen en de huizen dit jaar mooi worden versierd
met kerstverlichting. Dit mag je zelf doen of met hulp van ons. Naast dat
alle huizen mooi versierd zijn, komt er op een centraal punt in Oldeholtpade
een mooi versierde kerstboom. Het idee is nog in ontwikkeling en hier
ontvangt u nog een folder van in de brievenbus. Heeft u hulp nodig met het
versieren van uw tuin of heeft u hier nog vragen over, kunt u altijd contact
met ons opnemen via 06-14605614. Alvast hele fijne feestdagen en een
gezond nieuwjaar! -Groetjes van de Jeugd van Oldeholtpade21

Teamgevoel
Deze avond zijn we op bezoek bij Peter Gols.
Samen met Lando Meijerink, Carlo van der
Hoeven, Roy Nijholt, Frank van Veen, Marco
Bakker en Michel Dol vormen zij het
gezelschap “De Vlugge Fietsers”. Het zijn
geen wielrenners, maar mountainbikers. In
september 2016 komen ze op het idee om op
de mountainbike een rondje te gaan fietsen.
Ze worden op dit idee gebracht, omdat actief
voetballen en volleyballen niet meer gaat.
Gaande de avond blijkt al snel dat het niet zo maar om een “rondje” fietsen
gaat. Enthousiast vertellen Peter en Lando over de snelheid en behendigheid
waarmee deze sport gepaard gaat. De één ontwikkelt een enorme snelheid
op de weg en de ander is op een parcours in het bos weer de snelste.
Uiteraard willen ze niet voor elkaar onder doen. Niet alleen kracht vormt de
basis van hun prestaties, maar ook uithoudingsvermogen en een stukje lef
spelen een grote rol.
Naast bovenstaande “skills” zijn ze ook stuk voor stuk uitgerust met een mooi
stukje techniek. Waar in het verleden een fiets met 21 versnellingen met
dikke banden volstond, rijden de mannen (tot op heden zijn er nog geen
vrouwelijke deelnemers) op carbon. De eerste keer dat een verkoper ze een
fiets van carbon aanbood, werd er gereageerd dat carbon gebruikt wordt om
te vissen.
Echter bleken ze er van overtuigd dat carbon een goede optie is. Een carbon
frame heeft enkele voordelen, zoals stijfheid, licht en roestvrij. En omdat de
fietsen lichter zijn, kunnen ze dus ook sneller. Inmiddels hebben ze ook veel
verstand van het afstellen van de fiets. Ze zijn dan ook niet te beroerd om
hun fietsmaten hierbij helpen. Er is zelfs een deelnemer die alleen fietst
wanneer Peter en Lando er ook bij zijn. Hij ziet ze als zijn persoonlijke
mecaniciens.
Froukje (de vrouw van Peter) luistert mee en vult aan dat dit geen overbodige
luxe is. Bij elke (trainings-) rit sneuvelt er wel een onderdeel. De ene keer is
het bandenpech, de andere keer breekt een pedaal of zadelpen af.
Momenteel fietsen ze twee keer per week. Dat gebeurt op de woensdagavond
en de zondagochtend. Door Corona zijn ze verplicht om vanaf huis te fietsen.
Voorheen stapten ze dikwijls bij elkaar in de auto om een mooie route te
rijden in onder andere Appelscha, Ruinen of Havelte.
Er wordt niet alleen getraind. Ook rijden ze gezamenlijk toertochten. Daarbij
kan het gaan om individuele prestaties, maar ook als team kan er gereden
worden. Het betreffen dan zogenaamde estafettetochten van soms wel 200
kilometer.
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Via de app Strava kunnen alle kilometers worden bijgehouden en worden er
zelfs ook virtuele prijzen uitgedeeld. Zo is het mogelijk om op bepaalde
trajecten te worden uitgeroepen tot “King”. Dat betekent dat je daar de
snelste tijd hebt behaald. Vaak is dit van korte duur, want zoals gezegd zijn
mountainbikers erg competitief ingesteld.
In Oldeholtpade wordt door SCO ook jaarlijks twee toertochten uitgezet. Door
Corona was de Halloweentocht helaas niet mogelijk om dit jaar te rijden.
Hopelijk wordt 2021 wat dat betreft een beter jaar. Peter en Lando gaan
inmiddels ook jaarlijks met hun gezin naar Ameland om daar deel te nemen
aan een mountainbiketocht. De vrouwen fietsen dan samen met de kinderen
de recreatieve route.
Vragend naar een leuke anekdote beginnen de mannen te grinniken. Eigenlijk
te veel om op te noemen, maar toch willen ze er wel één uitlichten.
Hendri Meijerink werd eens uitgedaagd om ook een rondje mee te gaan
fietsen. Er werd gekozen voor de route in Appelscha. Na verloop van tijd
wachten de mannen op Hendri, maar al wat langskwam, geen Hendri.
Gelukkig hadden ze een telefoon waarmee ze Hendri konden bellen….maar
Hendri had zijn telefoon thuis laten
liggen. Na enige tijd kwam Hendri in
Elsloo uit en belde aan bij een klant
van hem. Of hij even gebruik kon
maken van de telefoon. Hendri belde
naar huis om door te geven dat hij
vanuit Elsloo terug zou fietsen naar
de parkeerplaats. Niet veel later
belde één van de mannen naar het
huis van Hendri waar ze zijn dochter
spraken. Papa was verdwaald, maar
fietste nu richting Appelscha. Met de
fietsen al achter op de auto kwamen
ze Hendri halverwege Elsloo al tegen.
Na verluidt was dit het laatste ritje
van Hendri met “De Vlugge Fietsers”.
Hiermee kwam ook een eind aan het
interview en werd afgesloten met de
slogan van Lando;”Gas op de lolly”.
Mocht je naar aanleiding van dit
interview het aandurven om je aan te
melden voor een rit, laat het dan
even weten aan een redactielid van
de Holenpathe.
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Column
Behaaglijk. Ja, dat hoort wel bij deze tijd van het jaar. De herfst, milde dagen,
bruin blad op het gazon. Wandelingen in warme kleding terwijl het nog niet
echt koud is. Stamppot als je thuis komt (met een merk rookworst naar eigen
keuze), glaasje erbij. Ja, heerlijk. En dan natuurlijk het vooruitzicht op de
feestdagen. Nog méér behaaglijke dagen enz. met familie en vrienden.
Ja, echt? Maar met wie dan? Door Corona blijft het wel heel beperkt. Niet dat
ik de opgelegde maatregelen niet zou steunen. Doe ik zeker! Maar dat
behaaglijke zullen we in kleine kring moeten opbrengen. Hoe was het ook al
weer, max. twee personen op bezoek? Maar mag ook minder. Met de
feestdagen gaan wij max. twee mensen uitnodigen. Is geregeld. Dus met z’n
vieren. Veiliger kan bijna niet wanneer we ook nog eens afstand houden.
Afstand meet je in centimeters en meters en niet in gezelligheid. En dat
laatste hebben we in deze vervelende tijd vooral nodig. Dan maar in kleine
kring. Niets doen is geen optie.
Dan zie je dat Coronaproof feestdagen vieren ook veel voordelen kan
opleveren. Laten we beginnen met Sinterklaas. Vroeger kwam de hele familie
bij elkaar en moest je lootjes trekken en als je pech had een cadeautje kopen
voor een neef of nicht waar je verder niets mee had. Dat maakte het
verplichte gedichtje ook zo moeilijk. Dat is bij dezen opgelost. Deze formule
kan ook prima met de Kerst. Het traditionele kerstdiner voor 12 man was
altijd al een drama voor de kok (voor mij dus). Hoe krijg ik het warm en op
tijd op tafel? In kleine kring zal het niet minder gezellig zijn maar geeft mij
wel de gelegenheid om eens extra uit te pakken en wat bijzonders op tafel te
zetten. Met Oud en Nieuw wordt het wel wat lastiger. Dan is en blijft het
gewoon leuker om met veel mensen bij elkaar te zijn. Maar geen nood, we
gaan het oplossen met behulp van social media. Appen, mailen, Skypen en
Zoomen. Kunnen we niemand ontvangen? Dan halen we ze “digitaal” binnen!
Kortom, de feestdagen kunnen gewoon doorgaan. We zullen er alleen wel
wat meer moeite voor moeten doen. Misschien kunnen we het dan ook beter
waarderen.
Maar eerst Sinterklaas. Ik had begrepen dat hij vanwege Corona een
uitreisverbod heeft gekregen. In Spanje kleurt het ook al rood. Dat zou me
toch wat wezen! Geen Sinterklaas? Kan me niets schelen wat Sylvana en
Akwasi er van vinden, ik ga (desnoods alleen) de straat op als Zwarte Piet.
Zwart geschminkt en met gouden oorringen. In Suriname schminken ze
Sinterklaas juist wit. Ja, echt! Daar hebben ze tenminste begrepen waar het
om gaat. En wie weet kom ik toch nog een verdwaalde geestgenoot tegen
die ook de moeite heeft genomen om zich in een Sinterklaaspak te hullen. Je
moet wel wat over hebben voor deze prachtige traditie! Onze kinderen
hebben er recht op. Dan gaan we gewoon samen op pad. Sinterklaas en ik,
in kleine kring.
-Fijne feestdagen, -P.R.24

Wat heeft de minister toch?
De regering ach ach ach
heeft vandaag een zware dag
want ze moeten veel besluiten
en ze kunnen echt niet buiten
de Minister van Plezier
Maar helaas die is niet hier
Zeg, wat zou hem toch mankeren
kan hij werklijk niet regeren?
Ja, ze zeggen het is de griep
of misschien een neuspoliep
Iemand spreekt van difteritus,
maar een ander roept weer:nietes
't is een blaartje, 't is een zweer
Ach , jawel en nee, mijnheer
Maar opeens dan tikt de hamer
Stilte, stilte in de Kamer
Hoor, wat zegt het Binnenhof?
-Nico------------------------------------------------------------------------------------

Het rode kistje
Iedereen kent wel de uitdrukking: Wie wat bewaart heeft nog eens wat.
Ik ben zo'n bewaarder. Mijn vrouw heeft al eens gezegd: Jij zou je gebruikte
wc-papier nog gaan bewaren.
Nou nee, zo erg is het niet met mij, maar toch als iets mij nog nuttig lijkt of
bruikbaar voor later, dan sla ik het op. Soms kom ik dat later weer tegen en
maak dan de afweging: weggooien, bewaren of gebruiken.
Zo vond ik vandaag een krantenknipsel over een rood kistje.
Dat rode kistje stond op een campingtafel langs een pad waar vaak
wandelaars en fietsers langs komen. Dat kistje was daar neergezet door een
zekere Lammert Pater uit Tritsum en een inwoner van Kubaard, dorpje of
gehucht of buurtschap tussen Franeker en Bolsward. Die beide mannen
zetten dat kistje daar voor de eerste keer neer in Mei 2013.
In dat kistje zat een schrift, een potlood en kleurpotloden en de uitnodiging
om iets in het schrift te schrijven over wat je maar wilde. Daar kwamen zulke
leuke en interessante berichten en verhalen en rijmpjes in terecht, dat het
elk voorjaar daar weer neergezet werd door de beide heren .
Het krantenbericht over het rode kistje stond in de Leeuwarder Courant van
25 juli 2019.
-Nico25

Kinderpagina
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Vraaggesprek
Vader, hebt U van uw leven
al een wereldvlucht gemaakt? Nee, joch
Zijn er wel onder uw auto
wandelaars of zo geraakt? Nee joch
Bent u wel eens bij een mooi
groot spoorwegongeluk geweest? Nee joch
Hebt u wel eens in een wedstrijd
op de wielerbaan gereesd? Nee joch
Sloeg u wel eens het record
van schaatsen op de lange baan? Nee joch
Hoeveel maal bent u gescheiden
Bent u ook failliet gegaan? Nee joch
En bent u nog nooit beroofd ook?
Snoof u opium Papa? Nee joch
Stond u wel eens in de krant
op de fotopagina? Nee joch
Toen vroeg Jantje maar niet verder
draaide zich om en greep zijn muts
stapte op zijN moterfietsje
Dacht, Die pa van mij? DA 'S PRUTS
-Nico------------------------------------------------------------------------------------

De Bles
Hij ging weer als een speer, vanavond. Ik heb het over mijn kampioensduif die ik De Bles noem.
DE BLES. Ik heb hem zo genoemd vanwege de witte streep op zijn kop. Als
ik ongeveer een uur of anderhalf voor het donker is mijn duiven even loslaat
door de vliegplank open te zetten, is het bijna altijd De Bles die het eerst
naar buiten komt. En meteen wordt de turbo er op gezet. Over de schuur en
tussen de boomtoppen door maakt hij in zijn eentje zijn rondjes. Als de
andere duiven, die eerst even op de nok van de schuur waren gaan zitten,
zich bij hem aansluiten, vliegt hij voorop en als de anderen na een rondje of
zes of zeven weer terug gaan naar de schuur, blijft de Bles nog een poosje
solo doordraaien. Wat een kanjer, wat een energie, wat een levenslust. Ik
kan daar minuten lang naar staan kijken totdat ik er pijn van in de nek krijg.
Toen ik als jongen, thuis op de boerderij, ook een hok met duiven had en ik
ook mee deed aan de wedstrijden van de club, toen had ik ook een duif die
op De Bles leek. Het was een Blaubander met witte vleugelpennen.
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Toen ik die duif naar de club bracht om ingeboekt te worden voor een
wedvlucht vanuit Passau, in het zuidoosten van Duitsland vlakbij de
grensovergang met Oostenrijk, een reis van +- 1000 km, toen zei een
bestuurslid: ”Nou Nico, durf je dat aan, ben je niet bang dat je hem niet
weerziet want het is wel een grote vogel maar veel te weinig gespierd als je
het mij vraagt. Nou mijn grote slappe vogel was zondag voor donker thuis
,als tiende van de club en vòòr de vogels van het bestuurslid. Leuk toch?
Ja, de duivensport is een prachtige sport en ik zoek ook altijd de uitslagen in
de krant. Hoe heeft Henk Kromkamp het gedaan? En zijn de Brandsma's weer
de snelsten? Mijn duiven gaan niet meer op reis maar ik geniet er wel van.
-Nico------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
Troost in tijden van Corona.
We hebben ons de afgelopen weken verbaasd over de verkiezingskoorts in
Amerika. Ook in eigen land wordt er van alles geschreeuwd. De NOS moet
haar uitzendwagens onherkenbaar maken, anders dreigen er vernielingen. Er
zijn dwaallichten die je vertellen dat je alles moet wantrouwen. Zelfs de
huidige pandemie is onzin, zeggen ze. De verbinding en de samenwerking
tussen mensen valt daardoor soms weg. Een leider moet een “verbinder” en
geen “vernieler” zijn, denken we, maar of dat in Amerika ook zo is, blijft een
vraag. “Waar zijn we mee bezig”? Die vraag roept om broodnodige bezinning.
“Wat is voor ons waardevol”,” wat willen we niet kwijt” en “Hoe blijven we
verbonden met elkaar”
In de novembermaand herdenken we in de kerken de mensen die in onze
omgeving zijn overleden. In alle rust nemen we de tijd hun namen te
noemen, een kaars aan te steken en hen te gedenken. Zo staan we even stil
bij wie er van ons heengegaan zijn in het afgelopen jaar. Dat kan heilzaam
zijn voor de nabestaanden en voor ons als dorpsgenoten. We kunnen niet al
het leed van de wereld dragen maar hier kunnen we wel wat voor de mensen
in onze kring betekenen. Zo troosten we elkaar. We spreken een gebed uit,
dat doen we ook voor wie zelf niet kunnen bidden. In deze op –hol- geslagenwereld proberen we zo rust te vinden en even te delen in het verdriet dat
mensen trof. We voelen ons ervoor verantwoordelijk dat die momenten van
inkeer en bezinning mogelijk gemaakt worden. Zo proberen we de
gemeenschap te dienen. Een klein begin?
Toen de coronapandemie begon en mensen bij bosjes stierven zonder dat er
de tijd was om goed afscheid te nemen, dacht ik dat er een later moment
moest komen om zo-goed-mogelijk afscheid te nemen. Als gelovige denk je
dan aan de dienst in november: “Eeuwigheidszondag”. Helaas is het, door de
tweede golf, niet mogelijk meer dan 30 mensen in de dienst te ontvangen.
Dat betekent dat als er niets verandert en er geen versoepeling komt, het
niet mogelijk zal zijn om in grote aantallen samen te komen.
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Familieleden die een kaars willen aansteken blijven welkom maar niet in grote
aantallen. We denken aan één of twee mensen per overledene.
Het goede nieuws is dat het herdenken wèl doorgaat; de namen zullen
voorgelezen worden. Namens de kerk zal er met de nabestaanden contact
opgenomen worden om te horen wie er aanwezig wil zijn op 22 November.
De viering is in het Kerkelijk Centrum naast de kerk in Oldeholtpade. Er is
daar meer ruimte om mensen, op afstand, een veilige plek te geven,
bovendien is er een prima luchtcirculatie in dat gebouw. Bij vragen bel of mail
naar mij: dsdenhollander@outlook.com of 0561-612685.
------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvang ’t Hummelhûs
Kabouterbos
De groep is omgetoverd naar het thema herfst. Het is altijd even schakelen
van de zomer naar de herfst. Het weer slaat om en het wordt weer sneller
donker. Toch hebben al die herfstkleuren ook wel weer wat. We zoeken met
de kinderen bladeren, takjes en de kinderen nemen kastanjes, eikeltjes,
dennenappels etc., wat ze in het bos vinden, mee naar ’t Hummelhûs. Hier
doen we vervolgens van alles mee. We knutselen met bladeren, spelen met
de kastanjes en maken natuurlijk een mooie herfsttafel. Op onze thematafel
hebben we een kabouterbos gemaakt. Daar past een heel mooi en gezellig
liedje bij:
Onder hele hoge bomen
In een groot kabouterbos
Staat een lief en aardig huisje
zomaar midden op het mos
‘k Zou er best in willen wonen
maar ik ben al veel te groot
‘t Is gebouwd voor de kabouters
met hun jas en mutsje rood
‘s Avonds bij het donker worden
is het helemaal niet naar
Want dan zitten de kabouters
heel gezellig bij elkaar
Ieder op zijn eigen bankje
met een kaarsje in de hand
En dan is het zo gezellig
in kabouter sprookjesland
Liefs, Team ‘t Hummelhûs
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Groninger Mosterdsoep
Op zondag stel ik meestal
voor
om
een
gevulde
kippensoep te maken. Dit valt
niet altijd in goede aarde. Niet
omdat de soep niet lekker is,
maar verandering van spijs
doet eten. Vandaar dat ik op
zoek ging naar een recept
voor
een
lekkere
mosterdsoep. Op internet
vond ik er één die voldeed aan
mijn wensen.
Groningse mosterd is lekker pittig en dat combineert geweldig goed met de
lichtpittige prei en de zoute spekjes. Uiteraard kun je ook een andere mosterd
gebruiken.
Ingrediënten voor 1 liter soep
1 kleine prei
1 ui
2 teentjes knoflook
30 gr roomboter
40 gr bloem
1 liter kippenbouillon
3 el Groninger mosterd
Scheutje room
200 gr spekreepjes
Peper en zout
Zo maak je het
Snijd de kleine prei in ringen (hou wat achter voor de garnering). Snipper
de ui en hak de knoflook fijn. Fruit dit aan in een ruime pan met
de roomboter.
Voeg de bloem toe en gaar dit mee op een zacht vuur. Gaar het gerust een
minuut of 5 mee, maar laat het niet bruin kleuren. Laat het mengsel daarna
afkoelen. Het moet zanderig aanvoelen als je het tussen je vingers wrijft.
Zet het vuur weer aan en voeg al roerende de kippenbouillon en de prei toe.
Laat het even koken op zacht vuur, totdat de prei gaar is. Pureer het geheel
dan glad met een staafmixer.
Voeg de mosterd en een scheutje room toe en breng de mosterdsoep op
smaak met peper en zout.
Bak de spekreepjes goudbruin. Garneer de soep met de spekreepjes en nog
wat preiringetjes.
Eet smakelijk!
30

Prikbord

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

Oliebollenactie VVO
Bestellen kan tot
28 december en uitsluitend
via de mail: oliebollenvvo@gmail.com

Vogelwacht – Cadeau voor Sint of Kerst?
Wilt u een nestkast kopen?
Leuk om te krijgen maar ook om weg te geven!
Neem contact op met Leo 06-46346932
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Blog Univé
Trots
Eens in de 3 jaar moet ik, net als mijn collega`s, als adviseur verzekeringen
een aantal examens doen. In het verleden haalde je een diploma en die was
dan gedurende het werkzame leven geldig. Inmiddels ligt die tijd alweer enige
jaren achter ons. Het is zelfs zo dat wij tweemaandelijks een update krijgen
en na afloop een toets moeten maken.
Op een zaterdag kun je deelnemen aan een onlinetraining. En vervolgens kun
je een examen inplannen op een willekeurig tijdstip en locatie. Deze examens
worden afgelegd in speciaal daarvoor ingerichte centra. Als gewoontedier
meldde ik mij weer aan voor de eerst beschikbare datum in Heerenveen.
Normaal gesproken beland je dan in het Abe Lenstra stadion. Dat is voor mij
een fijne locatie, want dichtbij en doorgaans goede parkeergelegenheid.
Echter zie ik per toeval dat het een ander adres is.
Op een maandagmiddag in oktober meld ik mij in een woonboerderij. Ik word
vriendelijk ontvangen en krijg een kop koffie aangeboden. Vervolgens neem
ik plaats in een wachtruimte waar al 2 andere deelnemers zitten. Zij hebben
zich al aan elkaar voorgesteld en zijn in gesprek over koetjes en kalfjes. Ik
stel mij voor en vraag welk examen de andere kandidaten moeten doen. Dit
is een ander examen dan ik moet afleggen. Links van mij zit een ambitieuze
twintiger die aangeeft later het bedrijf van zijn vader te willen overnemen.
Nu neemt hij nog genoegen met wat losse contracten bij verschillende
verzekeraars om een goede basis te krijgen voor het ondernemerschap. Aan
de andere kant van mij zit een vrouw die ik in de vijftig schat. Ze vertelt
enthousiast dat ze examen gaat doen voor Schade Particulier. (Diploma om
advies te mogen geven over particuliere schadeverzekeringen) Op dat
moment is ze werkzaam in de reisbranche. Met dit diploma op zak wil ze haar
kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Ze stelt mij de vraag: “Wat is er zo leuk aan het vak?”. Ik hoef daar niet lang
over na te denken. Het werken met mensen vind ik één van de belangrijkste
aspecten van mijn werk. Daarnaast is geen dag hetzelfde. Ook van mensen
dicht bij mij krijg ik met enige regelmaat de vraag of het niet saai is.
Tja…verzekeringen an sich misschien wel. Maar het gaat om de persoon tegen
over je. Wat is voor die persoon belangrijk en hoe denkt hij/zij over
zekerheid? Het is enorm boeiend om door de juiste vragen te stellen in
gesprek te komen. Er moet sprake zijn van interactie. De ander met vragen
aan het denken zetten en niet tevreden zijn met alleen een ja of nee.
Daardoor kun je jezelf ook blijven ontwikkelen. Ook na meer dan 20 jaar in
dit vak leer ik dagelijks nieuwe dingen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar met
name wat onze klant mij verteld.
Als je zo lang bij één organisatie werkt en met enige regelmaat dezelfde
personen treft, ontstaat er een band. Van de wieg tot aan de dood kun je als
adviseur het verschil maken.
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Niet alleen weet de klant de weg naar ons te vinden voor verzekeringen, maar
ook voor een goed gesprek.
En dat alles bij elkaar maakt mij trots om werkzaam te zijn bij Univé NoordNederland. Een verzekeraar die naast bemiddelen in verzekeringen, het
afhandelen van schadeclaims, zich bezighoudt met het voorkomen en
beperken van schades ook sociaal maatschappelijk relevant is.
Hoe komt dat tot uitdrukking? In het verleden vroeg iemand van de sportclub
of Univé niet een bord wilde sponsoren. Vaak genoeg gingen we hierop in. Er
werd een bord bevestigd op het sportpark en een sponsorcontract getekend
voor een periode van 3 jaar. Na die jaar volgde vaak een stilzwijgende
verlenging en betaalde we jaarlijks de factuur. In een latere periode konden
de leden van Univé stemmen op hun favoriete vereniging. Door een bepaalde
verdeling van de stemmen en afhankelijk van de inzet van de vereniging was
deze voor een periode van 3 jaar weer verzekerd van sponsorinkomsten.
Tegenwoordig beoordelen we het verzoek van de vereniging en vragen we
een maatschappelijke tegenprestatie. Bijvoorbeeld dat de leden van de
plaatse tennisvereniging een aantal ochtenden gaat helpen met het inpakken
van pakketten voor de voedselbank of het mee helpen organiseren van een
burendag.
Als een dergelijke samenwerking tot stand komt en alle partijen tevreden
zijn, dan ben ik “stiek`m trots”.
Na afloop van het examen stap ik redelijk ontspannen in de auto. Eenmaal
terug op kantoor kijkt mijn collega Rienk mij vragend aan. “Nu al terug?”;
vraagt ie. Ik antwoord dat het examen goed te doen was, maar wil toch even
de uitslag afwachten. Niet veel later ontvang ik een mail met de mededeling
dat ik geslaagd ben. Zelfs met een 8. Op naar de volgende examens!
Jeroen Mulder Assurantie Adviseur Univé Noord-Nederland
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Agenda
01-11-2020
31-12-2020
14-12-2020
09-01-2021

Start dorpsenquête
Plaatselijk Belang
Oliebollenactie V.V.O
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij

Bestellen tot 28 december
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
Thema: WINTERKOST

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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