Voorwoord
Wanneer deze gecombineerde uitgave van de Holenpathe uitkomt, zitten we
alweer rond Sinterklaasavond en de overgang van de herfst naar de winter
is ook niet ver weg meer. De lucht is veranderd, het ruikt buiten anders. De
natuur viert de jaargetijden met een schitterende kleurenpracht. De grond
kleurt rood en oranje van de gevallen bladeren, allerlei soorten
paddenstoelen hebben hun gezicht al laten zien. Het is sommige dagen nat
en koud, ’s avonds is het vroeg donker en ontsteken veel bewoners de
kaarsen achter de ramen om warmte en gezelligheid te brengen in deze
periode.
Vorig seizoen was niet zo goed voor onze ijsclub, schaatsen zat er gewoon
echt niet in. Tot grote teleurstelling van de schaatsliefhebbers, die nu
noodgedwongen moesten uitwijken naar de kunstbanen. Er gaat uiteindelijk
niets boven een mooi stuk natuurijs, maar ja… Helaas zien we allemaal dat
ons klimaat aan het veranderen is en het er naar uitziet dat we in de
toekomst naar het hoge Scandinavië moeten afreizen om nog natuurijs te
kunnen vinden. Maar laten we intussen optimistisch blijven, misschien
kunnen we dit jaar wel weer de schaatsen uit het vet halen!
Ons dorp zit echter helemaal niet stil wat betreft activiteiten, op 4 januari
organiseert VVO een Nieuwjaarsloop voor wie sportief het nieuwe jaar wil
beginnen. Aansluitend in de kantine een Winterstopgala. Meer informatie
vindt u verderop in deze krant. En vergeet niet dat ze ook dit jaar een
oliebollenactie hebben op oudejaarsdag.
Tot slot wensen wij allen van de redactie u fijne feestdagen en een gezond
Nieuwjaar toe en bedanken wij u voor uw medewerking om de laatste twee
uitgaven van de Holenpathe dit jaar te kunnen combineren.
Tot ziens in 2015!
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

31 januari 2015
Thema: Wintertijd
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Burgerlijke stand
Geboren:
09-09-2014 Mirre

Dochter van Wendy en Erwin Kuipers
Hoofdweg 174
07-10-2014 Niek
Zoon van Jessica en Vincent Hoekstra
Hoofdweg 171
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Inwoners:
Anja en Klaas van der Wal
Stellingenweg 23
Richard Staalsmid en Esther Haarsma
Hoofdweg 183 a
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
24-09-2014 Grietje Lantinga-van der Meulen
Wilfried Berrystraat 23
------------------------------------------------------------------------------------

Buurtpraot
Kerkebuurt

Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl

* Het is alweer even geleden maar de Kerkebuurt heeft op zaterdag 6
september de jaarlijkse barbecue gehouden. Vanaf 16:00 uur kwamen de
eerste buurtbewoner al binnen druppelen. En de laatsten gingen rond
middennacht weer na huis. Kortom het was een zeer geslaagde buurt
barbecue. De dames van de organisatie hadden bij de slager al het vlees en
ander lekkers besteld. Dit heeft heerlijk gesmaakt, want alles was zo goed
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als op. Na het eten is de
vuurkorf nog aangestoken en
hebben we daar om heen nog
heerlijk nageborreld. Ook de
kinderen hebben zich prima
vermaakt met o.a. tekenen en
rennen, waar ze alle ruimte voor
hadden. We hopen op volgend
jaar weer een leuke barbecue.
* Enkele buurt dames zijn
zaterdag 13 september met
elkaar nog een dagje uit
geweest. De reis ging dit jaar
naar Joure en naar Sneek. Hier waren enkele activiteiten te bezichtigen.
* De buurt is dit jaar uitgebreid met de geboortes van 2 nieuwe
buurtbewonertjes. Wij wensen de gelukkige ouders heel veel geluk toe.
Namens de Kerkebuurt van Harte Gefeliciteerd.
* Enkele buurtbewoners die bij het shantykoor De Stuyvesant Sailors
zingen, hebben hun talenten in Ierland laten horen.
* Voor dit jaar is dit de laatste buurtpraot. Daarom voor iedereen een hele
fijne feestmaand gewenst en een heel goed begin en tot volgend jaar.
Tot slot nog een mooie verrassing voor een van onze buurtbewoners.
-----------------------------------------------------------------------------------Een aangename verrassing
Kort geleden viel het boek ‘Anton Verhey, tijd werk en leven’ bij ons op de
deurmat, een aangename verrassing.
In dit prachtig verzorgde boekwerk, geschreven door PERRY PIERIK, vertelt
Ton openhartig over de roerige tijden waarin hij is geboren (1938) en
verder over zijn studies, banen en baantjes, die hem hebben gevormd en
gekneed tot de gewaardeerde kunstenaar van nu.
Het boek van meer dan 200 bladzijden waarin vele mooie foto's, leest zo
gemakkelijk weg daar het is opgebouwd uit kleine hoofdstukjes, gesprekjes
als het ware, waarin Ton zijn kijk op de dingen neerzet. In de
inhoudsopgave telde ik 82 van die korte onderdelen waarin vaak heerlijke
doorkijkjes in een stuk geschiedenis of een opvatting over een school , of
over een probleem in het gezin van zijn ouders in oorlogstijd.
Ik geef een voorbeeld uit het hoofdstukje Hongertocht van blz 72: “De
voedselschaarste was dermate slecht dat vader Verhey besloot op
hongertocht te gaan. Met een karretje, gemaakt van een kinderwagen,
vertrekt hij te voet. Wat deze tocht heeft opgeleverd weet ik niet, maar
Vader was er bij thuiskomst slecht aan toe. Wat ik zag staat nog altijd op
mijn netvlies gebrand : Vader zittend op een stoel, zijn benen gestrekt op
een kistje, mijn moeder op haar knieën er voor. Zijn voeten waren een
bloederige massa waar de vellen afhingen.”
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Ook blz 137 nodigt uit tot weergeven. Hier gaat het over de
geschiedenislessen die de jonge Anton op de school in Gouda kreeg
voorgeschoteld(1948). Schrijver Pierik schrijft: “Zijn helden in die tijd
waren geen voetballers maar strijders voor het ware geloof of vaderland. In
dat schoollokaal is de basis gelegd voor zijn latere interesse in de
geschiedenis.”
Ook wat gezegd wordt over de kennismaking met Oldeholtpade wordt
interessant gebracht, evenals de manier waarop de koop van het huis van
Ton en Marrie beklonken wordt met Punter bij Appie Tjalma.
Kortom, een boek om gelezen te worden en een aanwinst voor het dorp.
Eerder verschenen al twee eigen geschreven boekwerkjes te weten "Van
Babylon tot Bagdad" over de infanterist en zijn uitrusting door de eeuwen
heen èn "Historische taferelen" over geschiedenisfeiten uit Nederland en
Weststellingwerf.
–Nico------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Zinloos geweld in Oldeholtpade? Jawel en dan specifiek aan de
Hamersweg. In het laatste weekend van september werd de steel van
houten tulp bij de fam. Maat met geweld gebroken en argeloos weer terug
geworpen. Na enige tijd troosteloos in de tuin te hebben vertoefd kon Frans
het niet langer aanzien en al ver voor het voorjaar heeft hij de tulp weer
rechtop geholpen.
* Continue-ing story over de voetbal: dankzij het mooie najaarsweer gaan
de bouwwerkzaamheden zeer voortvarend. Inmiddels zijn de vrijwilligers
aan het binnenwerk begonnen en het belooft heel mooi te worden! Besloten
is om ook het entree gebouwtje in stijl te vernieuwen. Het oude
krakkemikkige houten onderkomen was meer dan rijp voor de sloop.
Wellicht kan het nog een poosje onderdak bieden aan Guus de Gans.
* Het houtwerk oftewel werken met hout houdt de buurtgenoten nog wel
even bezig. Grethe Marie de instructeur van alle houten figuren in de
buurttuinen heeft zelf de mooiste creaties in haar tuin staan. Zoals de
prachtige pauw gemaakt van een boomstobbe met wortels maar voor de
goed oplettende voorbijganger is iets anders het meest zichtbaar nl. het
fraaie silhouet met brievenbus. Opletten dus; is dit een zelfportret?
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Buurtvereniging De Kampen heeft 5 september jl. de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Het bestuur kon toch een aantal
buurtbewoners welkom heten. Er werd teruggeblikt en vooruit gekeken. Na
de pauze hebben de aanwezigen kunnen genieten van een fotopresentatie
van Andries van Huizen, voorzien van uitleg door Freddie de Vries. Het was
een geslaagde avond. Andries en Freddie bedankt!
* Femke van Hoogwaarden heeft een enorme wandelprestatie neergezet.
Woensdag 17-09-14 is Femke samen met sportvrienden naar Oostenrijk
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gereden, om daar deel te nemen aan een loop 3-daagse. Zij heeft in de
bergen, in de buurt van Seefeld, per dag 30 km gelopen. Een enorme
prestatie! Gefeliciteerd Femke!
* Louise Sloot, Hennie Waldus, Margreet ter Schure, Tecla Nieuwenhuis en
Marianne Boonstra hebben een deel van de pelgrimstocht naar Santiago
gelopen. In vijf dagen hebben de dames 125 kilometer afgelegd. Op zondag
5 oktober zijn ze om 15.00 uur aangekomen op het plein voor de
kathedraal in Santiago de Compostela. Tijdens de wandelweek hebben ze
het thuisfront via een Facebook pagina op de hoogte gehouden van hun
belevenissen. Het is in vele opzichten een zeer succesvolle week geweest.
* Sander Diever is zeer initiatiefrijk. Dat blijkt wel weer uit zijn nieuwe
investering in een mooie partytent. Deze tent is te huur. De buurtvereniging
kan nu in de buurt een tent huren.
* Op De Kampen vliegt de jeugd uit. Na hun behaalde VWO examen wonen
Hilde de Vries en Margreet Wever op kamers. Hilde woont in Amsterdam en
Margreet in Bennekom, vlakbij Wageningen.
* Sem de Vries is ziek geweest, maar gelukkig gaat het alweer beter.
Ilse Diever had haar knie behoorlijk bezeerd tijdens een korfbalwedstrijd.
Allebei van harte beterschap!
Ook Sieger van Houten had een tegenslag te verwerken. Hij liep een
spierscheuring aan zijn been op. Sieger, we wensen je een spoedig herstel
toe!
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

Bianca vd. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl
Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl

* Op 20 september heeft bos- en buitengebied het jaarlijks terugkerend
buurtuitje gehouden. Ieder jaar bedenken een aantal bewoners een
buurtactiviteit, dit varieert van een huifkarrentocht, midgetgolfen, een
boottocht tot een tentfeest bij iemand uit de buurt. Ditmaal hebben de
families Scheltinga en Van den Akker het mogen organiseren. De
buurtgenoten werden verwelkomd met koffie en gebak, maar daarna
moesten ze toch in actie komen. Er werden 3 groepen gemaakt en die
mochten gaan kubben (een Zweeds spel met houten blokken en stokken),
klootschieten en met de verreiker de lucht in, zodat Oldeholtpade en
omgeving aanschouwd kon worden. Tot slot moesten de magen worden
gevuld en stond er een lekkere barbecue klaar. Het was een geslaagd feest,
iets wat gewoon in stand moet blijven. Volgend jaar zijn de families Regtop
en De Groot aan de beurt, we hebben er weer zin in!
* Andries Tolman is een beroemdheid in onze buurt. We zien hem heel vaak
hardlopen en hadden al lang door dat hij met het hardloopvirus was
besmet. Eind september heeft hij zijn 200 e halve marathon op Texel
gelopen. Fantastisch wat een prestatie, op naar de 300…..
* Nick Maatman heeft zijn ouderlijk huis verlaten voor een studentenkamer
in Groningen, samen met nog een aantal andere dorpsgenoten. Ze konden
de eerste week niet koken en dachten geen gastoevoer te hebben, maar ze
bleken de gaskraan niet open gedraaid te hebben…..
* De familie Schnoor heeft er een nieuw huisdier bij, Tekkel Teuntje.
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*Micha Scheltinga is, samen met een aantal brandweercollega’s, 2e van
Nederland geworden op het onderdeel ‘oppervlakteredding’. Een hele
knappe prestatie natuurlijk.
* In het Scheenebos heeft een vos huisgehouden. Bij de families Regtop,
Hoogeveen en Westenbroek heeft hij zijn buikje volgegeten.
*De konijnen van Kyan en Senna Scheltinga zijn op een nacht spoorloos
verdwenen. Nog steeds hopen ze, dat ze weer tevoorschijn komen.
* Nick Maatman is onlangs 3e geworden op het NK snelschaken. Daarnaast
komt hij dit jaar uit voor Sissa in Groningen in de landelijke
schaakcompetitie. Hij speelt daar in de 'meesterklasse' en heeft tot dusver
de volle winst gepakt.
------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Wij zijn de familie de Wilde en sinds eind maart wonen wij voltallig op de
Weidekamp 2. Ons gezin bestaat uit Thyrza, Erik, Jelle Frank en Jetze Mark.
Erik is als zzp-er bezig met het ontwerpen en uittekenen van allerlei soorten
machines. Thyrza was kapster en is huisvrouw. Het kappen is ze niet
verleerd; geregeld krijgen wij een keurende blik en dan is het; “Ga maar
even zitten” en dan zweeft de kappersmantel al over je heen. Thyrza doet
ook nog steeds 3x per week de T.S.O. (tussen schoolse opvang) voor de
“Heidepolle”, hoewel de jongens daar al van af zijn. Jelle Frank is nu 1 e
jaars student game-development op het Friesland College in Heerenveen.
Jetze Mark zit in het 2e jaar van het AOC Terra te Wolvega. We zijn hartelijk
verwelkomd door de bewoners van de Weidekamp en de naaste bewoners
van de Grote kamp.
Al vrij snel na onze verhuizing begonnen de
voorbereidingen voor de versiering van de buurt en de Weidekampbarbecue. Door samen de straat te versieren en te bbq-en voelden we ons
hier direct thuis. Het is misschien opgevallen dat het even geduurd heeft
voor we onze intrek op de Weidekamp namen. Reden is dat ik het huis
zoveel mogelijk zelf gebouwd heb en dat blijf ik doen, want het is nog niet
af. Misschien nog een paar jaartjes schat ik zo…
Het hout voor onze houtkachel haal ik uit een stukje eigen natuur, waar ik
ook weleens sportduik en boogschiet. Zijn er nog andere duikers en
boogschutters (dierenriem- enthousiasten alvast bedankt) hier in
Oldeholtpade? Sporters zijn wij niet, onze jongens zijn gamers en voor een
wandeling moeilijk te porren. Jullie kunnen Jelle Frank altijd naar zijn kanoervaringen vragen en Jetze Mark kan een stevige knuffel op zijn tijd erg
waarderen. Zo, einde van deze voorstelling. Wil je ons nog beter leren
kennen, dan is het tijd voor een bakje koffie.
-Groeten van Thyrza, Erik, Jelle Frank en Jetze Mark-
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Wetenswaardigheden
Vogelcursus voor beginners
Volgend voorjaar willen wij (mijn broer Johan en ondergetekende) starten
met een vogelcursus voor beginners. We leggen de lat niet hoog, zodat
iedere belangstellende mee kan doen. De nadruk ligt op herkenning, maar
ook op eigenaardigheden en inventarisatie.
De cursus bestaat uit twee theoretische avonden en twee excursies in een
natuurgebied. De theorie avonden zijn eind februari/ begin maart op een
donderdagavond en de excursies zijn in april en/of mei (exacte data komen
nog). Het maximum aantal deelnemers is 20 personen en een minimum van
5 deelnemers. De cursus wordt gehouden in café Wever en beginnen om
20.00 uur. De totale kosten zijn €25,- en daar zitten 4 consumpties bij
inbegrepen. Opgeven: tel. 0561 688749
-Freddie de Vries-----------------------------------------------------------------------------------Pieter Stuyvesant Kuiertocht 2015
De zevende Pieter Stuyvesant Kuiertocht staat gepland op 6 juni 2015 en
de start en finish zal plaatsvinden op het terrein van Pluimveebedrijf
Maatman in Oldeholtpade. Tijdens deze Kuiertocht kunnen de afstanden van
10 km, 20 km, 30 km en 40 km worden gelopen.
De organisatie van zo'n tocht staat of valt met de medewerking van
vrijwilligers en het dorp, dus op veel inwoners zal een beroep worden
gedaan om er weer een mooie feestelijke dag van te maken.
We zitten te denken aan praktische zaken zoals verkeer regelaars,
stempelaars, parkeer beheerders en we hopen dat er vanuit het dorp ideeën
voor entertainment komen, zoals muziek, toneel of versieringen.
-Namens de Kuiertocht commissie, Anneke Brand, Freddie de Vries, Anita
Exterkate-----------------------------------------------------------------------------------Collecteseizoen: in de herfst is bijna iedere week wel een nationale
collecte gepland en de volgende informatie heb ik helaas nog niet bekend
gemaakt in ons dorpsblad.
Begin september is de KWF collecte geweest en deze heeft in Oldeholtpade
€ 679,18 opgebracht. Zowel collectanten als gulle gevers worden natuurlijk
ontzettend bedankt voor hun inzet.
De in de week van 17-22 november gehouden collecte voor het Nationaal
MS fonds heeft € 526,60 opgebracht. De opbrengst voor de meeste
collectes wordt vnl. besteed aan wetenschappelijk onderzoek en het is wel
heel toepasselijk dat een aantal MS patiënten in dezelfde week een
vervolgonderzoek ontving van een eerder opgestart onderzoek door
Erasmus MC naar een mogelijke oorzaak. Laten we hopen dat door uw gift
een oorzaak en behandelwijze een stapje dichterbij komt.
Ondanks wereldwijde problemen met de daarbij behorende acties kunnen
we als dorp gelukkig trots zijn op de betrokkenheid van de inwoners.
-Maria Kemper7

Lopen van Sarria naar Santiago
Vijf bewoners uit Oldeholtpade hebben een deel van de Camino Frances
gelopen. Wat voor een paar deelnemers van de groep een wens was,
veranderde
in
een
spontaan
plan.
Gezamenlijk
werd
een
voorbereidingstraject uitgestippeld en er werden doelen gesteld. Het laatste
doel werd afgelopen dinsdag 30 september tot en met zondag 5 oktober
bereikt. Dinsdag 30 september jl. zijn wij: Louise Sloot, Hennie Waldus,
Margreet ter Schure, Tecla Nieuwenhuis en Marianne Boonstra naar Brussel
gereden. Vanuit Brussel zijn we met het vliegtuig naar Santiago de
Compostela gereisd. De reis ging vervolgens met een busje naar Sarria.
Sarria ligt op de route van de Camino en vanuit dit dorpje zijn wij begonnen
met lopen. De bedoeling was om in 5 dagen tijd Santiago lopend te
bereiken. We moesten gemiddeld 25 kilometer per dag afleggen. Dit is
gelukt!
Op zondag 5 oktober kwamen we rond 15.00 uur op het plein voor de
Kathedraal in Santiago aan.
In de kathedraal hebben we deelgenomen aan het ritueel: Jacobus
omarmen, in gedachten een persoonlijke wens uitspreken en een kaarsje
voor de sarcofaag opsteken. De weg naar Santiago te lopen was echt heel
bijzonder. Pelgrims uit allerlei delen van de wereld zijn we tegengekomen.
We hebben met heel veel verschillende mensen gesproken. De
standaardvragen van de pelgrims onderling waren: Where are you come
from? What`s the reason for you? Het bijzondere is dat je in korte tijd
mensen echt leert kennen. De pelgrims lopen over het algemeen allemaal
dezelfde trajecten, dus dat betekent dat je regelmatig weer iemand
tegenkomt, waar je de vorige dag ook mee gesproken hebt. Dit zorgt voor
een hele bijzondere sfeer. De sfeer op de route is vriendelijk, behulpzaam
en ongehaast. Mensen hebben tijd voor elkaar. We hoeven niet op een
bepaalde tijd ergens te zijn. Dit voelt goed. De relaxte sfeer sprak de hele
groep aan. Heerlijk om zo even uit de dagelijkse drukte te zijn. We kwamen
er achter dat mensen dit om zeer uiteenlopende redenen doen.
Natuurlijk zijn er de
religieuze redenen,
maar vaker hoorden
wij: het ontmoeten
van
verschillende
mensen, iets helemaal alleen doen en
op
jezelf
terugvallen,
fysiek
en
mentaal
grenzen
verleggen en vooral
ook het onthaasten
en loslaten van je
drukke bestaan. Het
is echt geweldig om
tijdens het lopen
door
het
mooie,
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heuvelachtige Galicië in Spanje met andere mensen van gedachten te
wisselen. Het lopen gaat dan vanzelf en voor dat je het weet ben je alweer
10 kilometer verder. Om vervolgens weer wat te eten en te drinken bij de
tientallen gezellige barretjes langs de route. De mensen zijn helemaal
ingesteld op de pelgrims. Ze weten precies wat ze nodig hebben. Echt
super! Voor ons was deze tocht een grote belevenis waar wij een klein
beetje mochten proeven van het lopen van een Pelgrimstocht. Deze
belevenissen gaan we bundelen in een boek. Wat hebben wij een respect
voor de pelgrims, die helemaal alleen 800 kilometer lopen. Wat een
doorzettingsvermogen toont de mens en wat een veerkracht laten mensen
zien. Ieder van ons heeft een eigen reden gehad om dit samen met anderen
te doen. Allemaal hebben we er ook iets van geleerd. De contacten met
andere mensen waren voor ons heel bijzonder en hebben veel stof tot
nadenken gegeven.
En ten slotte: wat hebben we genoten van alle positieve reacties, die we
mochten ontvangen tijdens het lopen van de pelgrimstocht en na de tijd!
Door deze warme belangstelling en betrokkenheid uit onze eigen omgeving
werd het nog specialer. Bedankt daarvoor!
Kortom een week en een ervaring om nooit te vergeten en mee te nemen in
je verdere leven.
-----------------------------------------------------------------------------------19e Ooldejaorkuier
Ook dit jaar gaan we weer de inmiddels traditionele kuiertocht lopen. We
gaan dit keer naar de Meenthe onder Noordwolde. Hier zijn we 10 jaar
geleden ook langs geweest, maar deze route is beslist de moeite waard
voor herhaling. Ik hou van gebieden met een hele rijke of hele arme
geschiedenis. Dit gebied heeft ook een “rijke” geschiedenis en er valt
onderweg veel te genieten. De plaggenhutten, de rotanindustrie, et
liesterstrikken, et rooie dorp van alles passeert de revue. Wilt u iets meer
weten
van
onze
eigen
boeiende omgeving schroom
niet en sluit ja aan bij de
vaste, harde kern lopers die
elk jaar weer een beetje
wijzer naar huis toe gaat.
Natuurlijk is er na afloop voor
de liefhebbers heerlijke snert
en/of bruine bonensoep. Dit
is dan wel voor eigen
rekening.
Vertrek: zondag 28 december
om 13:15 uur bij café Wever.
Aanrader: stevig, waterdicht
schoeisel.
Lengte route: ± 8 kilometer
Opgave: voor 26 december
Freddie de Vries tel: 0561 688749
9

Oecumenische viering
De traditionele rond de kerstdagen in Oldeholtpade kan dit jaar helaas niet
doorgaan. De commissie is door allerlei omstandigheden niet in de
gelegenheid om de viering te organiseren.
In het voorjaar, als alles weer in een rustig vaarwater is, kunt u van ons,
zoals van ouds, een uitnodiging verwachten voor een oecumenische
viering!
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2015!
-Namens de oecumenische commissie, Hervormde Gemeenten,
Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde, Ter IdzardAnita en Marcel Exterkate, Annet en Bob van ‘t Geloof
------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
AED
Het AED project is een samenwerking tussen 4 verenigingen in het dorp nl.
SCO, VVO, In't Hoolt en Plaatselijk Belang.
Op dit moment zijn 40 vrijwilligers uit het dorp actief in de AED
deelnemersgroep. Gelukkig hebben wij in 2014 nog geen inzet gehad. Op
de achtergrond blijven we elkaar scherp houden om de bekwaamheid van
het reanimeren met behulp van AED op peil te houden. In het kader
daarvan heeft er in het voorjaar en najaar een herhalingscursus
plaatsgevonden voor de deelnemers. Daarnaast heeft er in mei een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin de deelnemers dit keer
informatie kregen van een ambulanceverpleegkundige. Verpleegkundige
Margreet Vrieswijk heeft verteld hoe zij als professional handelt bij een
reanimatie en hoe de professionals aankijken tegen de samenwerking met
vrijwilligers en wat we daarin van elkaar verwachten. Een boeiende avond
waarbij ook de deelnemers vanuit Ter Idzard/Olde- en Nijeholtwolde
aanwezig waren. Ook is er voor de deelnemers in het najaar een oefening
gehouden. Dit jaar waren wij te gast bij de Fam. Van der Linden op de
Scheenekamp. Een onaangekondigde oproep voor de deelnemers die ter
plekke een reanimatie met AED moesten doen in een nagebootste situatie.
------------------------------------------------------------------------------------

Jeu de Boules
Zaterdag 27 september was het 11de eindtoernooi van de jeu de boules
Oldeholtpade. Het weer liet zich van haar beste kant zien. Er deden 14
personen mee, dat zijn er wel eens meer geweest, dus mochten er
gegadigden zijn, kom eens een balletje meegooien. Tussen de ronden door
was er koffie met heerlijke notencake gebakken door Jos Jalving.
Uitslagen: 1. Henk Ettema 2. Rieteke van Huizen 3. Henk Bos
Uitslagen van zonetoernooi: 1. Jan van der Laan 2. Rieteke van Huizen
3. Klaasje Pijlman
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De prijzen voor het toernooi werden
weer gesponsord door Stoffeerbedrijf
van der Laan. Na afloop van de
prijsuitreiking werd er nog gezellig
nagepraat met hapjes en drankjes. Al
met al weer een geslaagde middag.
Bij genoeg deelname gaan we in
januari, februari en maart weer Jeu de
Boulen in de manege de Heidehoogte.
Ook dan zijn er weer mooie prijzen te
winnen.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
De afgelopen tijd was er weer genoeg te beleven op De Striepe:
* Groep 1/2 en 5/6 hebben met hun succes hun maandsluitingen achter de
rug.
* René Schultinga is uitgeroepen tot voorleeskampioen van De Striepe
2014. Hij zal onze school vertegenwoordigen tijdens
de regionale
voorrondes in Wolvega; veel succes René.
* Op 11 november zijn de kinderen langs de deuren gegaan met hun
zelfgemaakte lampions, niet alleen voor snoep maar ook om te collecteren
voor het goede doel; dit jaar spullen voor de kleding- en voedselbank voor
de kinderen. Met een prachtige kleurenfoto op de voorpagina van de
Stellingwerf en een opbrengst van € 550.- als resultaat.
* Groep 8 is naar de Doe-middag geweest van het AOC Terra in Wolvega
om kennis te maken met deze onderwijsinstelling ter voorbereiding op de
schoolkeuze.
* De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een bezoek gebracht aan het
Sprookje in de Bult. Dit jaar werd “ Wat een heksenketel” opgevoerd, met
juf Anita in de rol van heks Sneezle.
* Ook heeft er een team van De Striepe meegedaan aan het Remco Heite
schoolschaaktoernooi in het Linde College te Wolvega. Voor de uitslag
verwijzen we u naar de website.
Ook in december staat er weer van alles op de planning. Te beginnen
natuurlijk met het feest op vrijdag 5 december. Sinterklaas zal ook dit jaar
een bezoek brengen aan De Striepe. Na Sinterklaas komt Kerst in zicht,
hieraan zullen we ook weer aandacht besteden in de vorm van een
kerstdiner. Gezellig; in het donker naar een lekker ruikende school en
allemaal kinderen in hun mooiste kleren. We hebben er nu al zin in!
Voor foto’s van alle festiviteiten kunt u natuurlijk altijd een kijkje nemen op
www.obsdestriepe.nl of op onze Facebook pagina. Fijne decembermaand
en tot de volgende Holenpathe. Namens het Striepe team
-Anita de Vries-
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The Flying Stars
The Flying Stars zorgt voor een flitsende avond met zang en humor
Afgelopen zaterdag had de cabaretgroep The Flying Stars uit Oldeholtpade
voor de 67e keer haar jaarlijkse première. In de afgeladen zaal “Drenth”
zorgden ze wederom voor een afwisselend progamma. Maar liefst 32
“Stellingwarfse” sketches en zangstukjes passeren in een hoog en flitsend
tempo de revue. Het zanggedeelte wordt uitgevoerd door Romana Agricola,
Aagje Roeles en Joop van den Bent. Prachtige nummers worden vakkundig
vertolkt door dit drietal waarbij serieuze nummers zoals (Voor Haar van
Frans Halsema) en vrolijke nummers (et Beste mar weer van Harmen
Houtman) elkaar harmonieus afwisselden. Bij de liedjes was er vakkundige
ondersteuning van Geert Muurling, Jan de Vries en Gerard Agricola en voor
de techniek zorgen wederom Alberto Spin en Peter Vogelsang. Opvallend
waren ook de prachtige, passende kleding in samenhang met de soms
artistieke achtergronden waar Johan de Vries, toneel meester Tjeerd de
Graaf en souffleuse Geertje de Graaf een groot aandeel in hadden. Dan
waren er ook nog de sketches met Femmie van Veen, Metsje de Vries, Peter
Spin en Wout Bakker. Dit viertal is door de jaren heen uitgegroeid tot een
hoog niveau en er ontstaan bij tijd en wijle hilarische situaties op het
toneel. De 2 meter lange Peter Spin en zijn ongeveer een halve meter
kleinere tegenspeler Wout Bakker krijgen de lachers al op hun hand voordat
ze ook maar een woord gezegd hebben. Ook Femmie van Veen en Metsje
de Vries zijn volkomen aan elkaar gewaagd zoals in het bijna grove stukje
Margien en Geertien. Vooral bij de sketches “In de sauna en Appelcitrus “
komt dit viertal helemaal op dreef en spelen ze de zaal helemaal plat. Door
het hoge tempo verveelt de voorstelling geen moment en vliegt de avond
voorbij.
Aan het eind van de avond bedankte voorzitter Wout Bakker alle
medewerkers en moest helaas mededelen dat zanger en toneelmeester
Joop van der Bent bezig is met zijn laatste seizoen. Vandaar dat er bij deze
een oproep wordt gedaan voor een nieuwe zanger. The Flying Stars hebben
vrijdag 14 november en zaterdag 15 november opgetreden in zaal “Drenth”
en gaan daarna nog minstens 14 keer op tournee.
------------------------------------------------------------------------------------

Karkeproat
Door Bouke Kuperus, het “tenslotte” is door Ds.Paul geschreven.
Ik mag graag als mijn “dames” winkelen even binnenstappen bij een
boekhandel, het kijken naar kleding kan mijn concentratie vaak niet lang
vasthouden. op de vraag van het personeel of ze mij kunnen helpen
antwoord ik dan altijd dat ik alleen even kom kijken, want dat doe ik graag
kijken naar nieuwe boeken glanzend en strak en nog niet zo als ze bij mij in
de kast staan met ezelsoren en een beetje zweterig vaal. En waar kijk je
dan naar? Naar de buitenkant of naar de voorstelling op de omslag, zeker,
maar ook naar schrijver en vooral naar de beschrijving op de achterkant.
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Hier geeft de auteur een beknopt verslag van de inhoud van het boek vaak
met een cliffhanger op het eind, zodat je nog niet veel verder bent dan een
algemene indruk en voor de antwoorden zul je het toch helemaal moeten
lezen. Van boeken kun je natuurlijk niet in een paar zinnen vertellen waar
het om draait en soms komen er dan grappige dingen op papier zoals
hieronder. Deze beschrijving kwam ik tegen over de Bijbel een boek van dik
2000 pagina’s verwoord in een 10-tal zinnen; “De tweede roman van God”.
Dit was een review die door een lezer werd geschreven bij het Nieuwe
Testament: Voor degenen onder u die het niet weten, dit is de tweede
roman van God na het Oude Testament. Het is een duidelijke verbetering,
naar mijn bescheiden mening. Hij had nog wat recht te zetten na de
eerdere angst en minachting en is zijn volwassenheid laten zien in zijn
latere werk. Hij is uitgegroeid naar een meer liefdevolle, vriendelijke God.
En opvallend genoeg is hij niet meer zo boos als in het eerdere boek. Maar,
dat gezegd hebbend, er is nog enorme ruimte voor verbetering. Qua plot,
er is niet echt veel spanning en het verhaal verhaald zich steeds weer.
Zoals bijvoorbeeld vier verschillende hoofdstukken die nagenoeg over
hetzelfde gaan. En bovendien zet hij deze direct na elkaar, alsof de lezer
dat niet door zou hebben!
Tenslotte: Wist u dat er nu ook een “Bijbel in gewone taal” is? Het leest
gemakkelijker dan de andere vertalingen . De jongeren van de jeugdgroep
“Discover” hebben met deze vertaling kennisgemaakt, volgens de eerste
berichten zijn ze er enthousiast over. Bent u ook benieuwd of het boek dat
in uw jeugdjaren“ zo moeilijk” leek nu inderdaad leesbaarder is geworden?
Voor €28,50 haalt u hem bij de boekhandel. Misschien past dit ook bij uw
“december gevoel”
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O.
De korfballers doen het weer binnen
Vanaf het 2e weekend in november verruilen de korfballers alweer het veld
voor de zaal. Die overgang zal voor veel teams dit jaar ongetwijfeld wat
soepeler verlopen nu men in het eerste deel van de veldcompetitie ook
buiten met veelal de zelfde afmetingen als in de zaal geconfronteerd werd,
waardoor het spelletje niet behoeft te worden aangepast aan de kleinere
afmetingen. Het enige verschil voor de hoofdmacht en het reserveteam is
dat men vanwege de schotklok sneller tot een aanvalsopbouw zal moeten
komen.
Terugkijkend naar het veld moet geconstateerd worden dat veel
jeugdteams het als eerstejaars in hun leeftijdscategorie erg lastig hadden
tegen veelal oudere en sterkere tegenstanders. Het homogeen indelen van
klasses blijft ook voor competitieplanners een lastige zaak. erfstkampioenen
dienen zich dan ook niet aan, omdat een aantal teams het in de beslissende
ronde liet afweten. Verrassend goed presteerden daarentegen zowel SCO 1
met een 2e plaats in de Hoofdklasse achter koploper AW/DTV als SCO 2 dat
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ongeslagen de Reserve Overgangsklasse aanvoert. Een goed gevoel dat
men straks mee hoopt te nemen richting zaal.
Nu het zaalseizoen zich aandient verplaatsen veel activiteiten zich weer
naar Sportcentrum De Steense en kan de eigen accommodatie ‘winterklaar
‘gemaakt worden. Op zich wel jammer dat zo’n mooie accommodatie de
komende vijf maanden nog maar incidenteel voor nog wat activiteiten
gebruikt wordt en niet multifunctioneler kan worden benut. Maar ja, het
zaalseizoen heeft ook zijn eigen charmes. Wilt u het ervaren? Kom dan eens
langs in een SCO weekend als onze Prakken Edelmetaal hoofdmacht op 6
dec. om 20.00 uur Groen Geel en 20 dec. om 20.00 uur Rohda thuis
ontvangt.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
Begin september zijn we weer begonnen met de Kangoeroe Klup. Vorig
seizoen hebben we weer van een aantal kinderen afscheid moeten nemen,
maar daarvoor kregen we weer heel veel nieuwe kindjes terug. Zo mochten
we Isa, Esmee, Nick, Werner, Carlijn, Melle, Jesper, Sem en Lianne
verwelkomen! Wat een gezellige groep hebben we nu! Doordat er zoveel
kinderen zijn trainen we nu in 2 groepen, maar wel op 1 uur. De
thematrainingen doen we natuurlijk gezellig in 1 groep. Zo hadden we 25
oktober weer een verkleedtraining op het programma staan en wat zagen
de kinderen er weer mooi uit!!! Natuurlijk waren er weer prinsessen, Dora,
Sneeuwwitje, Piet piraat, boertjes, Minny Mouse, een voetballer en
natuurlijk allemaal dieren zoals een koe, een hondje en een
lieveheersbeestje. Tijdens de training gingen we ook nog met z’n allen over
de tijgerbrug, spannend! Als afsluiting van deze leuke training kon
natuurlijk het spelletje 'zakdoekjeleggen' niet ontbreken en daarna kregen
we een hele lekkere traktatie, omdat er weer een paar kinderen jarig waren
geweest. Zaterdag 29 november stond de pietentraining op het programma.
Ben je ook zo benieuwd wat wij allemaal doen? Kom dan op
zaterdagochtend tussen 9.30 tot 10.15 uur naar De Striepe in
Oldeholtpade. Of neem een kijkje op www.kvsco.nl. Daar hebben wij onze
eigen
Kangoeroe
Klup
pagina!
Tot
de
volgende
keer!
-Groetjes van alle ‘Kangoeroes’------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In Et Hoolt
Het is herfst bij TV In et Hoolt en de winter komt er aan. Wat voor winter
het gaat worden is nog onduidelijk. Streng, met veel vorst en sneeuw (en
geen tennis), of een voortzetting van de rustige herfst. In dat geval blijven
de banen open en kan er getennist blijven worden. Op sommige dagen is er
volop reuring op de tennisbanen. Op de maandagmiddag en de avond zijn
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er de lessen van de junioren en de senioren en de vrijdagmorgen wordt
benut door een aantal senioren (met een lekker bakje koffie erbij).
Ook op de andere dagen zijn er min of meer vaste groepjes met hun sport
bezig. Tussendoor zorgt de verenigingsassistent Gerrit Douma voor een
onberispelijke baan. Dat betekent deze dagen vooral veel blad ruimen.
TV In et Hoolt bereidt zich dus voor op de winter en het daarop volgende
voorjaar van 2015. Er start dit najaar nog een mix wintercompetitie,
weliswaar niet met een van de naburige verenigingen. Er komt weer een
indoortoernooi na de jaarwisseling. De precieze informatie over data en
inschrijfmogelijkheden volgt via de ledenmail en in Match! van december.
Daarin vinden de leden ook de informatie over de nieuwjaarsbijeenkomst en
de Algemene Vergadering in januari.
Ondertussen is er nog plaats voor adverteerders in ons clubblad. Wij
hebben helaas een paar adverteerders verloren en willen toch weer toe naar
de situatie dat Match! zichzelf bedruipt qua kosten. Dorpsgenoten met een
zaak of bedrijf, die wat over hebben voor de binding die een
sportvereniging met ons dorp biedt, worden graag welkom geheten.
-Frank Booij, secretaris------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
Zoals jullie wellicht bekend, zal ’t Anlopien de huidige locatie verlaten. Op
19 november zijn de ouders door de gemeente, Doomijn en ’t Hummelhûs
ingelicht over de op handen zijnde wetswijzigingen en de gevolgen daarvan
voor ’t Anlopien. Doormijn zal vanaf volgend jaar twee dagdelen per week
gebruik maken van een ruimte die beschikbaar is bij ’t Hummelhûs. Onze
peuters kijken terug op vele mooie jaren aan de Hoofdweg 169a. Wij
verwachten dat de peuters heel veel plezier zullen beleven op de nieuwe
locatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ons Genoegen
Druk, druk, druk, wat kan een mens het druk hebben met van alles en nog
wat. En dan 1 keer in de week de zangrepetitie. Je heb van die mensen die
missen nooit en juist die mensen hebben het druk. Dat ze nooit missen is
natuurlijk mede de oorzaak van het feit dat ze het druk hebben. Want die
mensen hebben veel meer dingen in een week en willen daar ook niet
ontbreken. Altijd een dag tekort in de week. Ik ken er ook eentje die het
ook zo druk heeft, maar elke week veel plezier beleeft met het zingen. En
dat doet hij bij ons koor hier in Oldeholtpade. Er werd eens tegen hem
gezegd , o ben jij al zo oud dat je daar bij gaat zingen, nou je bent zo oud
als dat je je voelt en bij Ons Genoegen zingen ze de meest moderne liedjes.
Als Nederland elke dag op de radio luistert naar "Home" van Dotan , zijn ze
bij Ons Genoegen al aan het repeteren op die hit, en in no-time zit het
15

erin. En zo zijn er nog wel een paar op te noemen. En dan aan het eind
van het jaar moet de map van de kerstnummers weer even open omdat
hier wat mee wordt gedaan in de kerstzangmiddag. Dit vindt plaats in
Wolvega op 21 december. En gelijktijdig gaan we het koor klaarstomen
voor het optreden in het winterfestival in Leeuwarden op 13 december in de
knusse binnentuin van het Fries natuurmuseum. Wat een prachtige locatie
overigens.
En dan kijken we over de jaarwisseling heen naar een aantal zeer
belangrijke optredens. We gaan samen met het korps van de Harmonie in
Wolvega een concert geven en daarna ook nog een concert ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van onze dirigente. Om vervolgens ook weer mee
te gaan doen aan het concours van de bond van Friese zangkoren. Kortom
we hebben het druk,druk druk. En ik zelf had het zo druk dat ik was
vergeten om dit stukje op tijd aan te leveren bij de redactie, dus als het
ondanks dat toch nog is geplaatst, dan daarvoor hartelijk dank. Blij dat het
gedrukt is.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

OLIEBOLLENACTIE V.V.O.
Oudjaarsdag huis-aan-huis
Op Oudejaarsdag gaan we heerlijke, verse oliebollen verkopen langs alle
deuren in Oldeholtpade, Ter Idzard en De Hoeve, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom. De oliebollen worden ’s morgens vers gebakken door
Bakkerij Vliegendehond en u kunt de vrijwilligers tussen 9.00 uur en 12.00
uur bij u aan de deur verwachten. Woont u niet in bovenstaande dorpen of
aan de oneven kant van de Stellingenweg (ivm veiligheid kinderen) en wilt
u wel oliebollen van ons kopen? Dan kunt u ze ook afhalen in de kantine
van VV Oldeholtpade aan de Hamersweg 16, vanaf 10.00 tot 13.00 uur.

Prijzen;

 Oliebollen zonder rozijnen

10 voor € 6.00

 Oliebollen met rozijnen

10 voor € 6.00

 Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen

10 voor € 6.00
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V.V.V.
Nog geen wintergevoel
Tijdens het schrijven van dit stukje heeft het nog niet eens gevroren. Dus
wij als VVV hebben eigenlijk nog geen wintergevoel. Ook omdat we alweer
begonnen zijn met de voorbereidingen van de cross en het dorpsfeest van
volgend jaar. We hebben natuurlijk nog wel ons ‘Kerstrondje’ en de Rock
Night. Als deze dorpskrant verschijnt, is de Rock Night net geweest. De
voorverkoop was een enorm succes (65 kaarten verkocht!), dus de
feestavond is dat vast ook geweest. Rest ons niets anders dan iedereen die
dit jaar, op welke manier dan ook, zijn of haar steentje heeft bijgedragen
aan onze activiteiten enorm te bedanken en jullie allen prettige feestdagen
en alle goeds voor 2015 te wensen! Tot volgend jaar!
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.O.
NIEUWJAARS-LOOP & WINTERSTOPGALA
4 januari 2015
Iedereen die het leuk vindt om het nieuwe jaar sportief en gezellig te
beginnen wordt hierbij uitgenodigd om op zondag 4 januari 2015 mee te
doen aan de
2e

Nieuwjaars-loop

Dit is een recreatieve prestatieloop voor iedereen (m/v) van 6 jaar en ouder
over een parcours op en rond sportpark Olpae aan de Hamersweg.
14.00-14.25 uur-deelnemers in de leeftijdscat. 2005 t/m 2008 (ca. 2000 m)
14.30-15.00 uur-deelnemers in de leeftijdscat. 2001 t/m 2004 (ca. 3000 m)
15.15-16.30 uur-deelnemers in de leeftijdscat. 2000 en ouder (ca. 6000 m)
Deelname is gratis. Inschrijving v.a. 13.30 uur en tot 5 minuten voor
aanvang van ieder onderdeel.
Winterstopgala
V.a. 16.30 uur is er voor de liefhebbers nog gelegenheid om in de kantine
met elkaar het nieuwe jaar te verwelkomen tijdens een gezellige en
ongedwongen bijeenkomst. Er is muziek, bij het Rad van Fortuin kunnen
mooie prijzen gewonnen worden en als klapper is er nog een Surprise Act.
Dus neem je vriend, vriendin, vader, moeder, oom, tante, opa, oma,
buurman, buurvrouw of wie dan ook maar mee om op 4 januari 2015 met
voetbalvereniging Oldeholtpade het nieuwe jaar sportief en gezellig te
starten.
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Vogelwacht
Excursie Fûgelhelling
Woensdagmiddag 5 november heeft de Vogelwacht Oldeholtpade e.o. met
de jeugdleden een uitstapje gemaakt naar de Fûgelhelling.
De Fûgelhelling te Ureterp is een opvangcentrum voor inheemse vogels en
zoogdieren. Het opvangcentrum biedt al 35 jaar hulp en verzorging aan
zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren.
Ieder jaar worden er 5000 slachtoffers opgenomen. Indien mogelijk worden
deze dieren weer teruggeplaatst in de vrije natuur.
Een must dus om dit met de jeugd van de vogelwacht eens te bezoeken.
We werden ontvangen in een mooie ruimte met allerlei dingen om te doen
en te zien. Hier kregen we een PowerPointpresentatie te zien en werd er
verteld wat de vrijwilligers van de Fûgelhelling voor werkzaamheden deden.
Vervolgens kregen we een
rondleiding in en rond het
gebouw, dit vonden de kinderen
prachtig. Ze hebben heel veel
dieren gezien, die er verzorgd
werden. Zo waren er eenden,
uilen, roofvogels, otters en
egeltjes.
Dit bezoek was zeer zeker de
moeite waard en een leerzame
ervaring voor de kinderen. Bij
deze willen we de ouders ook
nog even bedanken voor het
vervoer!
Let op, een nieuwe activiteit zit er al weer aan te komen. Vrijdagavond 12
december organiseert de vogelwacht een DROPPING voor de jeugdleden.
Ben je lid van de Vogelwacht en heb je je nog niet opgegeven, het kan nog
via: vogelwachtoldeholtpade@outlook.com. Ben je nog geen lid van de
Vogelwacht Oldeholtpade e.o. en wil je meer informatie stuur even een
mailtje, dan nemen wij contact met je op.
Dan nog het volgende…..
Helaas zijn er de laatste tijd nogal wat vernielingen gepleegd aan de
Vogelkijkhut te Nijeholtpade. Er worden planken kapotgetrapt en brandjes
gesticht. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en het kost de vrijwilligers iedere
keer tijd en moeite om de boel weer op te knappen. Er is inmiddels aangifte
bij de politie gedaan en er is nu cameratoezicht. Wij hopen nu dat de
vernielingen verleden tijd zijn en vragen ook onze dorpsbewoners een oogje
in het zeil te houden, heeft u iets gehoord of gezien, neem dan even
contact op met het bestuur van de Vogelwacht.
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Het wintergevoel van Reggy Reumer
Terwijl ik nageniet van een paar mooie herfstdagen in de tuin, wil ik
eigenlijk nog helemaal niet denken aan de winter. Normaliter is de winter
het minst fijne seizoen in de tuin. Op het eerste gezicht!! Want als je
heerlijk wat achterover leunt bij een lekker vuurtje met een glaasje wijn
kun je - als de winter zich van zijn goede kant laat zien – nog echt genieten
van je tuin en zoals ik de allermooiste foto’s maken.
Je moet dan niet je tuin “winterklaar” gaan maken, dan gaat al dat moois je
neus voorbij. Wacht rustig af, knip enkel zaken af die niet echt mooi meer
zijn of zich lelijk zullen gaan uitzaaien. Beter ook voor insecten en allerlei
kleine beestjes die zich in de holle plantenstengels kunnen verschuilen en
voor de vogels, die zo nog wat zaadjes kunnen bemachtigen.
Heb je hagen en snoeivormen in je tuin, zorg dan dat ze er strak geknipt en
geschoren bij staan, met wat rijp of lichte sneeuw zien ze er fantastisch uit.
Onder dat sneeuwdekje
liggen mijn bloembollen
al te wachten op het
voorjaar. Vergeten……….je
kunt nog tulpen- en
alliumbollen planten tot in
december.
En denk ook een beetje
aan de vogels in je tuin.
Met
vogelpindakaas
(hierin zit geen zout
verwerkt),
pindacakes,
vetbollen,
rozijnen
en
strooivoer zijn ze heerlijk
te verwennen.
Lieve mensen, ik wens u
een fijn wintergevoel!!
--------------------------------------------------------------------------------

Welkom op huisnummer…15
In deze rubriek gaat de redactie op bezoek in Oldeholtpade bij huizen met
hetzelfde huisnummer. Een heel seizoen bezoeken we elke editie een
andere straat, benieuwd van wie de voordeur is...
Het is best fris wanneer we op een avond de Hamersweg af fietsen,
onderweg naar de familie van der Heide. Gelukkig brandt in de keuken van
het nog prachtig ouderwets ingerichte huisje de houtkachel volop. Voor we
het weten kan de jas wel uit.
In de bijna vier jaar dat Hendrik van der Heide is overleden is er nog niets
veranderd in het huis. Hij hield van eenvoud en gezelligheid. Tot de laatste
dag bleef hij grapjes maken en lachen en misschien is dat wel één van de
beste eigenschappen die een mens kan hebben om gelukkig oud te worden.
Wie herinnert zich niet het bericht in de krant dat hij honderd jaar werd en
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met een ballonvaart mee mocht? En dat die aandacht van hem allemaal niet
zo hoefde, ondanks dat hij zich wel realiseerde dat hij een eeuw had zien
voorbij gaan. Uiteindelijk kreeg hij er zelfs nog eens twee jaar bij kado.
Hij en zijn vrouw Cornelia zijn omstreeks 1943 naar het huis op de
Hamersweg verhuisd, wat toen niet meer was als een zandpad en toen der
tijd de Nieuwe Weg heette. Ze krijgen in totaal zeven dochters en één zoon,
die nu allemaal wat verspreid over de omgeving wonen.
Maar toch is het huis
nooit
leeg.
Ook
vanavond niet, als wij
het gezelschap mogen
delen met vier van de
zussen. Broer Peter is
maar snel het ‘kippenhok’ ontvlucht na de
zorg voor zijn koeien.
De zussen vertellen
allemaal even hartelijk
over hun jeugd en hun
vader en moeder, die
helaas al heel wat jaren eerder is overleden. Hoe fijn ze het vinden om nog
steeds samen te komen in het huis en nog steeds met zijn alleen het
huishouden draaiende houden. Het blijft een komen en gaan, zo zijn ze het
gewend en zo willen ze het graag blijven voortzetten. Lachend rekenen ze
samen uit dat hun vader van zijn twintig kleinkinderen inmiddels ook
zeventien achterkleinkinderen heeft. Ze schateren het uit en vullen elkaar
prachtig aan.
Na de koffie en vele verhalen, bedanken we Joke, Tiny, Femia en Roelie
voor hun gastvrijheid en stappen we met een beetje tegenzin de frisse lucht
weer in. We hopen dat deze familie nog vele jaren en generaties samen
mag komen in het gezellige en warme ‘boeren’ huisje.
------------------------------------------------------------------------------------

Kerstverhaal
“Opa” noemen wij hem in ons buurtje. Opa woont alleen. Nou ja, alleen?
Sinds het overlijden van zijn vrouw vindt hij troost in het gezelschap van
zijn trouwe hond Rob. Die twee zijn echt onafscheidelijke vrienden.
Wanneer je Opa ziet, is Rob nooit ver weg. Samen wandelen, fietsen, en
volgens Opa ook TV kijken!
Vanmorgen trof ik Opa in zijn tuin. Elk jaar, ruim vóór de kerst is hij druk
met het optuigen van een buitenboom. Wanneer alle lichtjes branden,
geniet de hele buurt mee van het schouwspel. “Nog niet begonnen met de
boom Opa”? vraag ik. “Nou nee jonge, heb ik momenteel me hoofd niet
naar staan. Rob is bij de Dierenarts. Ze vermoeden een tumor in z’n heup.
Op zich niet een zware ingreep, maar ik kan het niet betale”. Zichtbaar
aangeslagen vervolgt hij “zal wel op een spuitje uitdraaie, ben ik bang”. Ik
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wist even niets te zeggen en ben stilletjes naar huis geslopen. Het trieste
verhaal liet me echter niet meer los. Ik probeerde mijn zinnen te verzetten
door onze eigen boom op te tuigen, maar vond er geen vreugde in.
Iedereen kent wel het engeltje en het duiveltje in je hoofd, die strijden om
hun gelijk te krijgen, wanneer je twijfelt over een beslissing. Bij mij waren
ze volop in gevecht, want ik speelde met de gedachte om Opa financieel bij
te staan voor Rob’s operatie. Ik had wat geld verdient met het rondbrengen
van reclamefolders. In het voorjaar wil ik een houten zeilboot kopen. Maar
het vooruitzicht stemde me opeens niet meer vrolijk. Ik nam een beslissing.
Ik had even geen vervoer en stapte dus naar overbuurman Jan, met de
vraag of hij me naar de Dierenarts wilde rijden. “Hoezo de Dierenarts?
Vraagt Jan. Ik heb hem het hele verhaal maar verteld, waarop hij zij “Dat
hoef jij toch niet allemaal alleen te doen. Wacht maar effe, ik ga de buurt
wel langs met de pet. We zien wel wat dat oplevert”. Voordat ik de kans
kreeg om te protesteren, was hij al weg.
Op kerstavond bellen we aan bij Opa. We zijn met z’n elven. Tien
buurmannen en buurvrouwen en…. Rob in z’n bench. De vrouwen hadden
hapjes en drankjes meegenomen en begonnen meteen van alles te regelen
toen Opa ons eenmaal binnen had gelaten. Rob kwam moeizaam uit de
bench met zijn verbonden heup en hinkte op schoot bij Opa en wij moesten
behoorlijk slikken bij dit aanblik en hadden het opeens druk met het dekken
van de tafel. Het werd een onvergetelijke kerst voor ons allemaal!
Mijn zeilboot? Opa bleek ambachtelijk meubelmaker te zijn geweest in zijn
werkzame leven. We gaan binnenkort materiaal inkopen en om kosten te
besparen gaat Opa mij helpen die boot te bouwen.
Prettige Feestdagen!
-PR------------------------------------------------------------------------------------

Recept Kersttoetje: HANGOP
Dit is een toetje uit “Oma’s tijd”, maar daarom niet minder lekker!
Ingrediënten: (voor 4-5 pers.)
* 1 pak volle yoghurt
* 1 (klein) pakje of bekertje slagroom
* Bastogne koekjes
* Tova Dessertsaus (aardbeien)
* verse aardbeien
* paar schepjes suiker
Leg een dunne vochtige theedoek in een vergiet en plaats deze in een diepe
kom. Schenk de yoghurt in de kom en laat deze gedurende enige uren
uitlekken (let op: dit kan even duren!) Schep regelmatig de dikke uitgelekte
massa uit de doek in een kleinere kom. Meng deze met de (gezoete)
opgeklopte slagroom. Dit is Hangop! Bewaar de Hangop een paar uur in de
koelkast om op te stijven. Vul hoge dessertglazen met een laagje
verkruimelde Bastogne koekjes, gevolg door een flinke laag Hangop tot
halverwege het glas. Opnieuw een laagje Bastogne en vul het glas verder
met Hangop. Plaats de verse aardbeien boven op het mengsel en giet er
een beetje Tova over. Eet smakelijk!
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Prikbord

Gevraagd:
Gevraagd voor kerstworkshops groen van o.a Grove Den, Pinus,
Blauwspar, en ander kerstgroen.
Dus als u nog gaat snoeien of kappen graag even een belletje,
ik hoef geen karren vol maar met wat takken ben ik al heel blij.
Femmie Raggers 0561-688654

Oliebollenactie V.V.O.
31 december 2014
9.00 -12.00 uur
Huis-aan-huis

12-12-2014
Dropping Vogelwacht

Inleveren kopij
31 januari 2015
Thema: Wintertijd
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23

De vrijwilliger
Deze keer is de
redactie op zoek
gegaan naar jonge
vrijwilligers. Omdat
veel jongeren het
druk hebben met
school en daarnaast
vaak kiezen voor
een betaald baantje,
is de spoeling wel
dun geworden. Maar
we
hebben
zelfs
twee jonge vrijwilligers
gevonden
en misschien zelfs
de jongste vrijwilligers van Oldeholtpade! We zijn terecht gekomen bij de
korfbalclub S.C.O. Hier zijn Emma de Vries en Laura Bakker (beiden 15
jaar oud en leerlingen van het Linde-College) coach en trainer. Eerst van de
F-jes en inmiddels de E-2. Deze groep bestaat uit kinderen van 8-9 jaar.
Hoe zijn jullie hiertoe gekomen? Vanuit het Linde-College moesten wij
een maatschappelijke stage/vrijwilligerswerk doen. Wij zijn op zoek gegaan
naar een stage die wij zelf ook leuk vonden om te doen. Dit hebben wij
gevonden in het trainen en coachen van jonge kinderen. Onze hobby is
namelijk ook korfbal! De verplichte stage hoeft nu niet meer, maar we
vinden het nog steeds leuk om te doen. Daarom gaan we er gewoon mee
door. Emma is hier twee jaar geleden mee begonnen en een jaar geleden is
Laura er bij gekomen.
Hoe zijn jullie begonnen? Konden jullie gelijk coach/trainer
worden? Want dit is nog niet zo gemakkelijk om meteen te kunnen.
In het begin waren we hulptrainer van Reint Oostra. We hebben ook een
trainingscursus gevolgd. Hier leren we hoe we trainingen moeten geven.
Hier leren we goed de spelregels. Deze veranderen ook af en toe. Inmiddels
trainen en coachen we zelfstandig, maar krijgen ook regelmatig nog
aanwijzingen van Reint.
Is dit vrijwilligerswerk goed te combineren met school en
huiswerk? En doen jullie nog meer? Dit is goed te combineren omdat
we de E-2 slechts één keer per week trainen en zaterdag morgens zijn we
bij de wedstrijd. In de zomer gebeurt dit op het S.C.O. terrein. In de winter
trainen we in De Striepe gymzaal en spelen wedstrijden in De Steense te
Wolvega. Wanneer we een keer niet kunnen, helpen Reint of de ouders ook
bij het coachen. Zelf trainen we twee keer per week en spelen zaterdag
middags een wedstrijd. Ook gaan we af en toe leuke dingen doen met ons
team. Dan gaan we zwemmen of naar Monkey-town (overdekte speeltuin).
Want we willen vooral dat we het leuk hebben met zijn allen. Met het
schoolkorfbaltoernooi is het ook leuk om scheidsrechter te zijn.
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Is winnen en discipline niet het belangrijkste? Discipline is minder
belangrijk. Als het leuk is kunnen we ook winnen. We zijn vorig jaar met F1 kampioen geworden. Maar het is natuurlijk ook mooi om te zien dat
kinderen in een jaar ook veel leren!
Wat zijn jullie ambities in de sport
Emma: ik wil zelf graag doorgaan met korfbal spelen, maar ga geen
opleiding volgen in de sport. Laura: naast het korfballen ga ik in de zomer
ook wel skeeleren en hardlopen. Maar ik ga ook geen sportopleiding doen.
Wij danken Emma en Laura voor dit interview en vooral voor hun tijd die ze
in het werk steken. Want zonder vrijwilligers draait geen enkele vereniging.
------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda
12-12-2014
15-12-1014
28-12-2014
31-12-2014
04-01-2015
31-01-2015

Dropping Vogelwacht
Oud papieractie De Striepe
Ooldejaorskuier
Oliebollenactie
Nieuwjaarsbosloop
Inleveren kopij

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
13.15 uur, café Wever
Tussen 9.00 en 12.00 uur
13.30 uur, V.V.O. kantine
Thema: Wintertijd

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
Bezorgers:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Iris Abma
Agneta Raggers
Margreet ter Schure
Annemiek de Vries
Piet Regtop
Anneke de Vries
Andries van Huizen
Sylvannah Visser
Ton Kranenburg
Hoofdweg 128
NL55 RABO
0371.987.954

Gerlinda Delfsma
Truus Westenbroek
Gerard Jippes
Alie Nijholt
Metsje de Vries
Karin Delfsma
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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