Voorwoord
Wie regelmatig over de hoofdweg rijdt, zal ongetwijfeld belaagd worden
door de vallende vruchten van de eikenbomen. En wat zijn het er veel! Met
een flinke tik vallen ze op het dak van de auto of, als u fietst of wandelt,
met een beetje pech precies op uw hoofd.
De kinderen uit het dorp zijn fanatiek aan het zoeken naar kastanjes om er
poppetjes of andere bouwwerken van te maken. De bomen van de
Pasmalaan veranderen hun groene bladeren in de meest prachtige kleuren
en wie goed oplet, ziet er regelmatig een koppeltje reeën in het weiland
staan. We duiken het bos in om heerlijk rond te struinen, te ruiken en te
voelen. Om daarna thuis warm te worden en na te genieten.
Zoals de spreuk al zegt: Worden de bladeren geel en krom, kijk dan naar
de kachel om.
In de vorige Holenpathe zaten we nog in de ontkenningsfase, maar nu is
het dan toch zover: Het is herfst!
Voor sommigen onder ons minder welkom als voor de ander, maar het
heeft ook eigenlijk wel wat. Laten we er in elk geval dan maar van
genieten. En niet te veel zuchten en kreunen als de regen met bakken uit
de hemel komt. Voor we het weten staan we weer sneeuw te schuiven.
Elke wisseling van het seizoen is bijzonder, zoals de column en andere
verhalen in de krant omschrijven. Mooie woorden om een nieuw seizoen in
te luiden.
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

23 November 2013
Thema: Respect

Jaarplanning:
Nr.
3
4
5
6

Deadline Kopij
23 November 2013
18 Januari 2014
8 Maart 2014
10 Mei 2014

Verschijningsdatum
6 December 2013
31 Januari 2014
21 Maart 2014
23 Mei 2014

Thema
Respect
Balans
Blij Ei
Goede buur

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Beste dorpsgenoten,
Wij plaatsen hierbij een dringende oproep voor alle lezers.
De redactie van de dorpskrant verheugt zich ieder jaar op de financiële
bijdrage van onze trouwe adverteerders en de vrijwillige financiële bijdrage
van dorpsbewoners. Op deze wijze probeert de redactie zes keer per jaar
een dorpskrant op uw deurmat te laten vallen. Wij willen graag het aantal
pagina’s en de kwaliteit van de dorpskrant op het huidige peil houden. Tot
onze spijt moeten wij jullie melden dat de kosten en de baten helaas niet
meer in balans zijn.
Al drie jaar achtereen kampen wij met een verlies van ongeveer € 650,per jaar. Wij hebben onze financiële situatie besproken met het Plaatselijk
Belang. Samen zijn wij het erover eens dat de redactie moet proberen te
voorkomen dat er verlies wordt gemaakt. Wel gaat het Plaatselijk Belang
nadenken over of én hoe zij ons kunnen helpen.
Afgelopen jaren hebben we de advertentiekosten verhoogd. Dit jaar vragen
we alle bewoners een vrijwillige bijdrage te doen, zodat we alles
kostendekkend kunnen maken.
Op deze wijze werken wij samen met u aan de saamhorigheid die past in
ons dorp Oldeholtpade.
U kunt de vrijwillige bijdrage storten op bankrekeningnr. 371.987.954 tnv.
Plaatselijkbelang Oldeholtpade, ovv. Werkgroep dorpskrant
-De redactie van Holenpathe------------------------------------------------------------------------------------
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Burgerlijke stand
Geboren
08-07-2013 Sander

Zoontje en broertje van Monique van der Meer,
Erwin van der Hoeven en Tess
Hoofdweg 162

Overleden:
10-10-2013 Hanny Pijlman
11-10-2013 Henk Veldmeijer

Hoofdweg 217
Oltholtstraat 16

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

In Memoriam
Hanny Pijlman
Hanny, boerin in hart en nieren,
je hield heel echt van al je dieren
het zware werk was geen bezwaar,
samen met Klaasje kwam dat wel klaar
Op de ouderlijke boerderij
stonden de koeien op een rij,
traditie was voor jou geen must
‘t zorgde wel voor 'n zekere rust
Je woonde samen met je zus
een beetje buiten de dorpskom dus.....
zou men kunnen denken dat
jij niet veel kontakten had
‘t Tegendeel was eerder waar
mensen kwamen juist graag daar
zelfs de pers en de tv
kwamen bij jullie op de thee
Als Klaasje 's morgens het melken deed
was 't Hanny die de mest uit reed
boeren zoals het altijd was
met de melk steeds eerste klas
Toen dat plots een einde vond
duwde Klaasje trouw jou rond
door jouw dorp en langs de mensen
die jou nu RUST IN VREDE wensen
-N-

In Memoriam
Henk Veldmeijer
Henk was timmerman, een vakman. In zijn vrije tijd was hij druk met zijn
konijnen. Met zijn raskonijnen bezocht hij regelmatig tentoonstellingen en
was daar vaak succesvol. Succesvol was Henk ook in het voetbal. Hij was
een van de oprichters van VVO, dé voetbalclub van Oldeholtpade.
Tennis was ook een sport waar Henk veel plezier aan beleefde. Hij was bij
de eersten die met een groepje wekelijks dubbel speelden. We zullen ons
Henk blijven herinneren als een vriendelijke dorpsgenoot, tevens als
bekwame sportman die er alles aan deed om te winnen, en die niet graag
de verliezer was.
------------------------------------------------------------------------------------

Buurtpraot
Bos- en buitengebied

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

Europees Kampioenschap schaken voor jeugd
Van zaterdag 28 tot woensdag 9 september verbleef ik in Montenegro voor
het Europees kampioenschap schaken. Het was een groot toernooi waarin
jongens en meisjes het in allerlei leeftijdscategorieën tegen elkaar
opnamen. Zelf deed ik mee in de categorie tot en met 18 jaar. Ik wist van
te voren al dat het erg zwaar ging worden aangezien ik in de middenmoot
geplaatst was. Er stonden zelfs een aantal grootmeesters op de lijst. Met
een Nederlandse delegatie van zo’n 30 man verbleven we op het prachtige
Slovenska Resort in Budva, op loopafstand van de speelzaal. We moesten
elke dag lang voorbereiden, maar er was ook genoeg tijd over voor andere
leuke dingen en gezelligheid. Het toernooi bleek voor mij geen groot succes
te worden. Met vier overwinningen en vijf nederlagen presteerde ik net
onder de maat en eindigde ik net onder de middenmoot. Toch kijk ik zeker
met tevredenheid terug op het avontuur. Ik was niet heel ontevreden met
mijn spel en het was er
hartstikke
gezellig.
Mijn
kamergenoot Jorden van
Foreest deed het wel erg
goed. Hij speelde mee bij
de jongens tot en met 14
jaar. Hij stond het hele
toernooi aan kop en werd
uiteindelijk Europees kampioen!
Helaas
kom
ik
volgend jaar niet meer in
aanmerking, aangezien ik
dan te oud ben.
-Nick Maatman-

Verslag van Inge Delfsma
Zoals een aantal van jullie weten, zit ik voor 9 maanden in New York. Op
dit moment ben ik er nu 5 weken. Ik ben hier met het doel mijn Engels te
verbeteren. Voor mij is dit een groot avontuur, omdat ik erg slecht ben in
Engels. Voor de duidelijkheid: ZEER SLECHT. In deze 5 weken heb ik veel
geleerd en begint de Engelse taal op gang te komen. Het is fijn om jezelf
verstaanbaar te kunnen maken in het Engels. Dat zijn voor mij
genietmomenten. Hieronder vertel ik jullie kort over mijn eerste twee
weken in Amerika.
In de eerste week dat ik hier aankwam stond alles in het teken van
kennismaking. Ik verblijf hier op de campus van een internationale
organisatie. De studenten komen vanuit de hele wereld hier naartoe. Eén
van de eerste dagen werd er een welcome-tour georganiseerd naar de Top
of the Rock (Rockefeller Center.) Geen verkeerd tripje! Ik kan jullie
vertellen, zo'n uitzicht heb ik niet vanuit mijn slaapkamerraam in
Oldeholtpade. Op een hoogte van 260 meter heb je een fantastisch uitzicht
over Manhattan.
In de eerste week moest ik natuurlijk ook naar school. Ik zit met ongeveer
15 internationale studenten in een klas o.a. uit Japan, China, Taiwan,
Slovenië, Frankrijk, Colombia, Venezuela, Mexico en Italië. De eerste
weken waren voor mij erg pittig om de lessen te volgen. Nu gaat het
allemaal een beetje makkelijker en het begrijpen gaat dan beter.
Doordeweeks heb ik op alle dagen les en in het weekend mag je doen en
laten wat je zelf wilt. De eerste zaterdag ben ik met enkele Nederlandse
studenten naar het Central Park gegaan om deze op de fiets te bezichtigen.
Een geweldig park! Midden in de stad, erg groot en met heuvels. Ik vind
het best knap ontworpen.
In de tweede week ben ik met twee andere Nederlandse meiden naar de
Yankees geweest. Yankees zijn het beroemde honkbalteam van New York.
Ik weet dat in het Abe Lenstra Stadion veel toeschouwers kunnen, maar in
dit stadion kunnen meer dan 50.000 toeschouwers. Geweldig om de
Amerikaanse toeschouwers uit hun dak te zien gaan wanneer er een
belangrijke homerun wordt geslagen. De Yankees wonnen deze game. In
dat zelfde weekend zijn we met dezelfde meiden naar Coney Island
geweest. Dit stadje ligt aan de zee met een tal van attracties. Erg leuk. In
dit stadje wordt ook de internationale
wedstrijd Hot Dog Eating Contest
georganiseerd. Het vrouwenrecord is 45
hotdogs en het mannenrecord is 69
hotdogs. Deze beruchte hotdog heb ik
zelf ook gegeten, heerlijk. 's Avonds
nog uit geweest naar een club op een
hoogte van 200 meter. De avond
afgesloten in een bar en om twee uur
gauw de laatste trein naar de campus
genomen.
Ook heb ik Petra van der Linden
bezocht. Zij woont met haar 2 dochters
in New York. Ik heb met hun een
footballwedstrijd bezocht. Een van haar

dochters is daar chearleader. Petra is de (schoon)zus van Erik en Agnes
van der Linden die aan de Scheenekamp in Oldeholtpade wonen. Ook deze
dag was voor mij erg bijzonder! Op zo'n dag zie je pas echt hoe het
Amerikaanse leven er aan toe gaat.
Dit waren mijn eerste twee weken in het kort. Op Facebook vertel ik over
mijn gebeurtenissen en plaats ik foto's. Heb je nou geen Facebook en lijkt
het je leuk om mijn verhalen te volgen, dan kun je mij altijd een e-mail
sturen naar: ingedelfsma8@hotmail.com
Groetjes vanuit New York!
-----------------------------------------------------------------------------------Buurtuitje bos- en buitengebied
Het is vandaag zondag 13 oktober en ik zit nog na te genieten van ons
gezellige buurtuitje op zaterdag 12 oktober in zalencentrum Laverman. Wij
werden hier om half 5 verwacht, waar we aan konden schuiven voor een
bakje koffie met een lekkere plak cake. De opkomst was ook ditmaal weer
optimaal, wat toch gezellig dat veel mensen uit onze buurt hier heen gaan.
Buurman Henk heette ons welkom, waarbij hij ook even stilstond bij het
wegvallen van een aantal buurtgenoten. Wij weten, het leven gaat verder,
maar het blijft toch een groot gemis….
Vervolgens werden we in groepen verdeeld en hebben we in ‘black light’
een partij midgetgolf gespeeld. Dit ging er natuurlijk fanatiek aan toe en zo
nu en dan vlogen de ballen uit de baan. En toen werd het spannend, want
wie werd er nu uiteindelijk de kampioen? Buurvrouw Jannie zorgde eerst
voor de jeugd, zij kregen allemaal een medaille en wat lekkers, dit werd
met veel plezier ontvangen. Bij de volwassenen ging bij de vrouwen
buurvrouw José er met de eerste prijs vandoor. Bij de mannen werd het
nog spannend en moest er nog gestreden worden om de eerste prijs,
uiteindelijk bleek buurman Frits de beste midgetgolfer van de buurt te zijn!
Al vlot daarna stegen er heerlijke geuren op van een lekker stamppotbuffet.
Hier hebben we met z’n allen heerlijk van gegeten. Lang daarna bleef het
nog gezellig.
Volgend jaar mag ik het organiseren, samen met de nieuwe buurtgenoten
Scheltinga. We hebben al een idee, maar dit houden we nog een jaartje
geheim, want we kunnen eerst wel weer even van dit feestje nagenieten.
------------------------------------------------------------------------------------

Stellingenweg en
Vinkegavaartweg

Anneke Brand en Ria Lantinga - atebrand@hetnet.nl

15e Marathon Oldeholtpade
Ik heb samen met mijn zus op 6 oktober jl. meegedaan aan de
oefenmarathon van de menvereniging Oldeholtpade.
De weersomstandigheden waren uitstekend. Voorafgaand aan de marathon
hebben wij met een aantal vrijwilligers geklust, zodat de hindernissen er
weer goed bij lagen.
De marathon bestond uit een parcours door de omgeving van Oldeholtpade
in combinatie met hindernissen rond De Heidehoogte en in de Lindewijk. De
hindernissen in de Lindewijk waren gebouwd door de projectorganisatie
Lindewijk. Ik heb meegereden met mijn haflinger Divanne, met mijn zusje
Nynke als groom. Het begon met een vaardigheid waarbij je met de

combinatie tussen diverse poortjes van 2 pionnen met daarop balletjes
moest rijden, zonder dat de balletjes die daarop liggen eraf vallen.
Vervolgens moesten we via Ter Idzard naar de Lindewijk waar ook een 3tal hindernissen waren, waaronder de waterbak. Daarna gingen wij terug
naar De Heidehoogte waar ook 4 hindernissen waren opgebouwd. De
laatste was het parcours met opnieuw een waterbak.
De hindernissen hebben wij aardig goed gereden. Wij zijn 8 ste geworden
van de categorie enkelspan pony, wat voor ons een nette plaats is.
-Mvg, Frank Poelsema------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdweg - Molenbuurt

Iris Abma en Marijke Buitenga
irriiss@gmail.com

* Corine de Vries is tweede geworden in de verkiezing van Model van
Wolvega. Van harte gefeliciteerd!
* Ynze en Martha Hoekstra zijn uitverkoren tot beste fokker van het jaar in
de rubriek 'onder de 15 ooien'. Hun ram Baileys Bossi is uitverkoren tot de
beste ram van het jaar. Van harte gefeliciteerd.
* Martha Hoekstra is al enige tijd ziek en nu voor onderzoek opgenomen in
het ziekenhuis. Hopelijk wordt de oorzaak snel gevonden en knapt Martha
snel weer op. Veel sterkte en beterschap toegewenst.
* Eind september werd de jaarlijkse BBQ (Molenbuurt tot Hamersweg)
gehouden bij Alie en Anton Mulder. Samen met Remmelt en Meintje
Hoekstra hebben zij een lekkere en gezellige BBQ georganiseerd. De regen
kon de pret niet drukken en we kijken uit naar de volgende buurt BBQ!
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* De afgelopen maanden is het rustig geweest op De Kampen. De
vakanties zijn voor iedereen voorbij, het gewone leven is weer begonnen.
Veel mensen zijn weer aan het werk en de kinderen gaan naar school. Toch
zijn er natuurlijk wel een aantal bijzonderheden te noemen.
Zo is de oudere jeugd actief bezig met het leren autorijden. Regelmatig
rijden er lesauto’s in De Kampen. Inmiddels hebben Margreet Wever en
Sander Diever het rijbewijs behaald. We weten ook dat Nick Droste en
Hilde de Vries in ieder geval al hun theorie hebben gehaald. Op naar de
volgende stap. De kinderen worden groot. Gelukkig zijn er ook weer veel
jongere kinderen op de buurt.
* Een aantal dames in de buurt lopen regelmatig met elkaar. Er is een
groep gevormd, die iedere 2e woensdag van de maand een route in de
omgeving loopt. De dames combineren
twee ingrediënten met elkaar, namelijk
sportief, gezond bezig zijn en gezelligheid. Tijdens deze wandelavonden
wordt er heel veel gelachen, maar
worden ook serieuze onderwerpen
besproken. En ontstaan er leuke
spontane ideeën. Het wordt steeds
professioneler…
Een deelnemer had thuis een aantal
dezelfde shirts met de naam Chickies

Crew en de naam van de wandelgroep werd geboren. Wanneer de
wandelroute wat langer is, pauzeren de dames tussentijds. Er wordt dan
wat gedronken bij plaatselijke horecagelegenheden of bij iemand thuis.
Zo zaten de dames ook eens bij de theetuin in Nijeholtpade. Er ontstond
daar het idee om voor de groep een high tea te organiseren. Dit is de
eerste activiteit die de wandelgroep gaat doen. Marianne en Monique zullen
zich van de creatieve kant laten zien en een heerlijke high tea
voorbereiden. Vanzelfsprekend kunnen nog meer dames zich aansluiten. Je
hoef heus niet iedere keer te komen en mag best een keer missen. Het
voordeel van aansluiten bij de wandelgroep, is dat er iedere 2e woensdag
wel een aantal dames zijn die willen lopen. Zo loop je dus nooit alleen!
* Ook zijn er in onze buurt een paar ‘oudere’ studenten. Zij hebben hard
gewerkt om een Master te behalen in hun vakgebied. Zo heeft Monique van
den Boogaard haar Master Bedrijfskunde en Leiderschap behaald. Marianne
Boonstra heeft de Master SEN behaald en dit staat voor Special Educational
Needs. Een hele prestatie om dit naast je werk te doen.
Het heeft beide dames veel vrije tijd gekost. Het mooie was dat zij tijdens
de wandelavonden wel even ervaringen konden uitwisselen en elkaar
opbeuren. Dit is de kracht van de groep.
* Natuurlijk staan er voor het winterseizoen nog wel een aantal activiteiten
op het programma bij buurtvereniging De Kampen. De invulling is nog niet
bekend. Volgende keer zult u hier vast meer van horen.
------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Buurt-building: Femmie, Ria, Riet, Grietje, Jeanette en Maria hebben op
een avond veel plezier beleefd aan buurt-building. Bent u nieuwsgierig naar
wat deze dames hebben gedaan? Informeer gerust eens bij Femmie want
zij is van harte bereid u er alles over te vertellen of misschien biedt zij u
ook de mogelijkheid voor buurt-building. Het is zeker de moeite waard!
* In de vorige Holenpathe heeft onze buurt nogal wat ruimte opgeëist maar
het is in dit herfstnummer anders. De meeste bewoners genieten nog van
de kleurenpracht die de tuin en onze omgeving te bieden heeft, maar veel
berichtjes zijn mij niet ter ore gekomen. Wie weet misschien is er een
volgende keer meer te vertellen.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
* Het collecte seizoen is weer begonnen en traditioneel bijt de KWF collecte
het spits af. Ondanks veel commotie rondom een organisator van de
beklimming van Alpe d’Huez, heeft deze collecte in Oldeholtpade toch nog
€611,73 opgebracht. Het KWF blijft zich onverminderd inzetten voor
onderzoek en verbetering van genezingskansen, de opbrengst draagt
hieraan bij. Een ieder die deze ziekte zelf of van dichtbij meemaakt of heeft
meegemaakt, weet hoe belangrijk het is als de overlevingskansen van
patiënten toenemen.

* In de week van 18-23 november wordt er gecollecteerd voor het
nationaal MS fonds. De mensen die geconfronteerd worden met deze
onvoorspelbare ziekte zouden het toejuichen als er een middel wordt
gevonden dat tot herstel kan lijden of de grillige verschijnselen kan
verminderen. Mag deze collecte ook op uw welwillende steun rekenen?
-Maria Kemper-----------------------------------------------------------------------------------Model van Wolvega
Afgelopen september had Boom Uitgeverij de ‘Model van Wolvega’
wedstrijd uitgeschreven. Ik heb mij opgegeven voor Model van Wolvega,
omdat mijn stagebegeleidster tegen mij zei: ‘Hier kun jij ook wel aan mee
doen.’ Ik heb er de hele dag nog over nagedacht omdat ik het toch wel eng
vond om voor een zaal mensen te staan. ‘s Avonds heb me toch
opgegeven. In totaal hadden 23 kandidaten zich aangemeld. Om mee te
kunnen doen moest je een foto op sturen, deze foto’s kwamen in de krant
te staan. Mensen konden d.m.v. een sms hun stem uitbrengen.
Op de dag van de uitslag kreeg ik
een e-mail waarin stond dat ik door
was naar de 2e ronde. Ik vond het
grappig maar ook wel spannend, nu
voelde het wel echt! In totaal
zouden er 8 modellen door gaan
naar de finale, maar gezien het
aantal stemmen kwamen er 2
Wildcards en gingen er dus 10
modellen naar de finale.
Voor de 2e stemronde kregen we
een
fotoshoot
bij
Moments
Fotografie
in
Wolvega
zodat
iedereen een gelijkwaardige foto
had. Deze foto’s kwamen ook weer
in de krant en d.m.v. een sms kon
je weer je stem uitbrengen. Elk
model werd ook gekoppeld aan een
sponsor. Ik werd gekoppeld aan
‘Lunchroom op ’t Oost’. Tijdens de
finale ronde moesten wij deze
sponsor representeren, door hun
kleding
te
dragen
of
een
promotionele tekst.
Later gingen we nog een fotoshoot doen waarbij ons haar en make-up
gedaan werd. We moesten hiervoor Casual en avondkleding aan. Dit was
erg leuk om eens te doen, maar ook wel moeilijk omdat ik helemaal geen
ervaring had met fotoshoots. Het eindresultaat viel mij ontzettend mee.
Voor de finale werden we allemaal getand (verneveling van een lotion over
je huid dat zorgt voor een egale bruine teint.) We kregen een kledingzaak
en schoenenzaak aangewezen waarvoor je de kleding moest dragen. Ik
kreeg Passenheim Modestad en Koning Modeschoenen toegewezen.

Anderen werden gekoppeld aan Modehuis Boersma en Kamsma schoenen.
We moesten daar heen om kleding en schoenen te passen.
Op de dag van de finale moesten we al op tijd naar het Victoria park om
ons klaar te laten maken door Beautysalon Alberta en Kapsalon Hair2day
die bij ons de make-up en het haar mooi deden. Als eerst moesten we over
de catwalk lopen voor de sponsor waar je aan gekoppeld was. Voor het
eerst over de catwalk, ik was super zenuwachtig!! Wat ik erg leuk vond was
dat de mensen van Lunchroom op ’t oost er waren om mij aan te
moedigen. Ze hadden een spandoek gemaakt met de tekst: Op ’t Oost
hoopt dat er op Corine wordt geproost!’
Daarna was er voor ons een grote pauze, andere modellen en kinderen
gingen ook kleding showen op de catwalk en de band: ‘Diss Nie Okay’ trad
op! Daarna was het voor ons weer de beurt om de kleding van Passenheim
en Boersma te showen. Nadat iedereen geweest was ging de jury in overleg
en was het tijd voor de uitslag. Als 3e werd gekozen: Mirjam Squizzato.
Daarna werd ik samen met Hiltsje de Kroon naar voren geroepen voor de
1e en 2e plaats. Op dat moment vond ik het wel heel spannend want ik had
het helemaal niet verwacht. Helaas ben ik geen 1 e geworden maar wel een
goede 2e!
Al met al vond ik het leuke ervaring en ik hoop dat ik in de toekomst nog
eens gevraagd word om iets te doen in deze richting.
-Corine de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Wij zijn Alfred, Karin en Femm en wonen sinds mei jl. aan de Hamersweg
12 te Oldeholtpade. We zitten nu nog in een caravan en hebben een flinke
verbouwing gepland. Kortom: genoeg werk aan de winkel. De afgelopen
jaren zijn we woonachting geweest in Steenwijkerwold waar we ook met
veel plezier hebben gewoond. Echter was destijds al de intentie om de
woning (die wij ook zelf hebben gebouwd ) in Steenwijkerwold snel te
verkopen en een plek buitenuit terug te kopen. Echter de woningmarkt
gooide roet in het eten.
Toen Femm in september 2012 werd geboren lieten we onze droom om te
verhuizen even waaien. En uiteraard kwamen er juist toen kopers om de
hoek kijken en moesten we wel héél snel op zoek naar wat anders. Karin is
geboren en getogen in Wolvega en zo kwamen we in Oldeholtpade uit.
In het dagelijks leven heeft Alfred zijn eigen bouwbedrijf en werkt Karin in
Zwolle bij een detacheringsbureau. We hebben een prachtige dochter
Femm die net 1 jaar is geworden. Daarnaast mag Alfred, in zijn schaarse
vrije tijd, graag moutainbiken en klimt Karin graag op de rug van haar
paard. Het is af en toe wat behelpen in een caravan maar toch voelen we
ons al enorm thuis op ons stekkie en ook in Oldeholtpade. Kom gerust eens
aan!
-Alfred, Karin en Femm-

Tweets over Oldeholtpade
Een selectie van de berichten die worden geplaatst over ons mooie dorp
Oldeholtpade.
Josta: Januari 2014 is t weer zover: Rijd mee met de mountainbiketocht
van #kvSCO Exacte datum volgt zsm. #Oldeholtpade #MTB-2014
Oldeholtpade: Feestelijke opening Driesprong Pasmalaan
http://fb.me/3jr21FVsG
Stellingwerf: http://enz.nl/pk0c Lucas de Vries is Voorleeskampioen van
de Striepe Oldeholtpade - De Kinderboekenweek is op OBS de Striepe ...
Robin: morgen weer voetballen voor de beker tegen olpea !
------------------------------------------------------------------------------------

Kinderpuzzel
Teken lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 enzovoort.

Dorpshistorie

Deze keer twee foto’s uit het midden van ons dorp en wel Hoofdweg 167.
De oude foto laat de woning zien waar in de vijftiger en zestiger jaren de
familie Winkler woonde. Mevrouw Winkler had een speciale gave om
mensen met bepaalde kwalen beter te maken. Ze deed dit door een
bepaalde vorm van handoplegging of iets dergelijks. In die tijd kregen de
schoolkinderen vaak een appeltje van Jelle Winkler als ze van of naar
school gingen. In 1972 is de woning gekocht door familie Donker, zij
hebben de woning in 1984 geheel verbouwd. De verspringing in de
voorgevel is ook na de verbouwing nog mooi te zien en ook zitten de
tuindeuren nog op dezelfde plaats. In 1999 is Henk Donker op jonge leeftijd
door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Op dit moment wordt
de woning nog bewoond door Annie Donker-Koelma en haar zoon Jeroen.

-Groeten Andries en Niek-

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
DORPSVERFRAAIING-PLANTDAG PASMADRIEHOEK
U weet ongetwijfeld van de aktie waarbij we de Driesprong bij de
Pasmalaan een opknapbeurt geven. Woensdag 30 oktober worden de
plannen omgezet in daden. Dat is de Plantdag: 4700 bollen moeten de
grond in en 500 gram bloemenzaad wordt uitgestrooid. Kinderen van De
Striepe komen helpen met poten. Wethouder vd Zee komt één en ander
uitleggen. De werkgroep en PB nodigt een ieder uit hierbij aanwezig te zijn.
Je kunt ook mee doen met de aktiviteiten: neem dan een emmer, een
hooihark en een hesje mee. Aanvang 10.00 uur.
Tot 30 oktober!
-----------------------------------------------------------------------------------Planten van bollen, heel veel op een rij
Leerlingen van De Striepe helpen daarbij
Andries maakt er een mooi plaatje van
Nu moet het dorp laten zien wat het kan
Tesamen moeten we voor het onderhoud zorgen
Dat is onze opdracht voor nu en voor morgen
Als we het goed doen wordt deze entree
Groeiend en Bloeiend een dorpsjuweel
------------------------------------------------------------------------------------

In Et Hoolt
Een mooi palet
Het is volop herfst in Nederland. Sinds begin oktober is het weer
omgeslagen. De temperatuur nodigt uit tot het aansteken van de kachel.
De bladeren vallen massaal van de bomen en het regent soms dat het giet.
Tegelijk valt het op hoe de kleuren de afgelopen maanden langzaam zijn
veranderd van verschillende tinten fris groen in het voorjaar, via de meer
beheerste kleuren van de zomerperiode, naar het huidige palet van
herfstkleuren. In dat palet zit van alles: van donkergroen tot rood, bruin en
geel. En je kunt de herfstkleuren zien, maar ook ruiken.
Dat palet van kleuren en geuren zie je ook terug bij de tennisvereniging.
Het frisse groen van de aanstormende jeugd, de beheersing en het
contante doorgaan van de tenniselite en het op peil houden van de conditie
van de senioren. We hebben met elkaar een leuke club, op een mooie plek
in het dorp. Bezoekers en mensen die met anderzijds In Et Hoolt
kennismaken, complimenteren ons met onze randvoorwaarden en met onze
vereniging. En terecht.
Iets minder dan 25 jaar geleden werd voor deze club de basis gelegd. Het
was een handvol mensen in Oldeholtpade dat de afstand naar het
tennisveld in Wolvega ongemakkelijk vond en via samenwerking met de al
aanwezige sportverenigingen kansen zag. Zij gingen hiermee aan de slag,
met veel overtuigingskracht en nog meer geduld. En uiteindelijk leverde dat

het huidige TV In Et Hoolt op. Een gezonde tennisclub met een prachtige
accommodatie van 3 goed bespeelbare banen. Tegelijk aan de rand van het
dorp en middenin in het bos. Een club van alle seizoenen, waar we nog
steeds verschrikkelijk blij mee zijn. Zo blij, dat we die 25 jaar zeker zullen
gaan vieren. Hoe we dat gaan doen is onderwerp van beraad, dit najaar.
Zodra er een plan is leggen we dat voor aan de leden. En dan komen we
naar buiten. Daarover meer in het volgende jaar.
-Frank Booij------------------------------------------------------------------------------------

Jeu de boules
Zaterdag 12 oktober
speelden
wij
ons
eindtoernooi.
De
vooruitzichten
voor
het weer waren niet al
te best. Maar het viel
gelukkig allemaal mee,
zelfs de zon liet zich
nog even zien. Omdat
er enkele spelers om
vier
uur
andere
verplichtingen hadden
was de aanvangstijd
10.00 uur. Na de
eerste ronde was er
koffie en thee met notencake.
Na de tweede ronde waren er slaatjes, twee soorten soep met stokbrood en
kruidenboter. Tieneke v/d Laan had de soep verzorgd en deze was
voortreffelijk, onze hartelijke dank hiervoor. Na de derde ronde konden we
de punten van het dag toernooi optellen.
1e Prijs Lucas Hinkema, 2e prijs Marcel
Exterkate, 3e prijs Henk Bos.Deze prijzen
werden wederom beschikbaar gesteld
door Stoffeerbedrijf v/d Laan. De prijzen
van het zomer tornooi zijn gewonnen
door: 1e prijs J. v/d Laan, 2e Hans
Bronger, 3e Lucas Hinkema.
Na het uitrijken van de prijzen was het
nog even gezellig nazitten met een
wijntje, pilsje of fris, nootjes, kaas en
worst.
-Het Bestuurfoto’s: Andries van Huizen

Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
* Vrijwilligers van ‘t Anlopien in het zonnetje gezet!
Op peuterzaal ‘t Anlopien in Oldeholtpade werd zaterdag 7 september j.l.
het Na-Zomerfeest gehouden. Voor de peuters was er een springkussen en
een pony. Ze konden een glas laten graveren met een mooie afbeelding en
hun naam erop. Ook konden ze vissen vangen, balgooien en zich laten
schminken. Van alles moe en warm geworden, was er een ijsje en drinken.
De ouders, opa’s, oma’s en verdere belangstellenden konden op het terras
genieten van een kopje koffie met eigen gemaakte cake of taart. Deze dag
was een mooi moment om de twee vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Dit zijn Alie Capelle en Geertje Delfsma, beiden uit Oldeholtpade. Zij zijn
respectievelijk 15 en 10 jaar verbonden aan deze peuterspeelzaal en al heel
veel peutertjes uit de omringende dorpen hebben met heb gespeeld. Beide
juffen werden bedankt met een bos bloemen van Stichting Speelpeuter,
een dinerbon van de collega’s en een attentie van de oudercommissie. Ook
kregen ze van hun peuters een boek met tekeningen en knutselwerkjes.
Om ze ook echt in het zonnetje te zetten, werden ze door Andries van
Huizen op de foto gezet voor het dorpsarchief en door Lenus van de Broek,
die er voor zorgde dat het verhaal met foto’s op de website van de
Stellingwerf kwam. Vrijwilligerswerk wordt vaak onderschat, maar is zeker
voor deze peuterzaal heel belangrijk en onbetaalbaar. In dit geval denken
wij 10 jaar terug. Toen waren een hele groep vrijwilligers en ouders hier
een jaar lang elke zaterdag aan het werk, om dit prachtige gebouw neer te
zetten. Een gebouw waar wij nog elke dag van genieten en onze peuters in
laten spelen. Bent u één van die vele vrijwilligers, kom dan gerust eens een
keertje kijken hoe het er nu, 10 jaar later, uitziet. Wij als leidsters en
Stichting 't Anlopien zullen onze uiterste best doen om dit mooie gebouw
ook in de toekomst te behouden.
-Vriendelijk groetend O.C. en leidsters Psz.‘t Anlopien-

* Herfst, herfst wat heb je te koop.
Honderdduizend bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind……
We hebben het lang uit kunnen stellen maar
het is nu toch echt herfst. De kastanjes en
eikeltjes vliegen je om de horen en
vanzelfsprekend is dit dan ook het huidige
thema waar de peuters aan werken. Een
boswandeling met laarzen aan, een dikke jas
kan dan ook niet ontbreken.
Toch kijken we ook nog even terug naar het
zeer geslaagde zomerfeest op zaterdag 7
september. Er werd volop genoten van de
spelletjes als vissen, ponyrijden, schminken,
schilderen, enz. maar ook van de eigen
gebakken taarten en cakes.
Halverwege het feest was er een verrassing voor de vrijwillige leidsters Alie
Capelle en Geertje Delfsma. Zij werden letterlijk in het zonnetje gezet
omdat zij zich al 15 en 10 jaar op een geweldige manier inzetten voor
’t Anlopien. Ook langs deze weg nogmaals gefeliciteerd met dit jubileum en
bedankt!
Tot slot willen we een oproep doen voor vrijwilligers die mee zouden willen
helpen bij het opknappen van ons plein. Dit is nodig toe aan een
opknapbeurt en vele handen maken nu eenmaal licht werk. Dit zal gaan
gebeuren in het najaar. U kunt zich opgeven bij één van de leidsters.
-Oudercommissie en leidsters ’t Anlopien------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Zondag 29 september werden op het clubland in Oldeholtpade de
clubkampioenschappen van de Scheeneruiters verreden.
De winnaars zijn als volgt:
Dressuur pony’s: klasse Bixie: Jeltje Spoel met Pleuntje (118).
Klasse B cat ABC: Tess Koning met Pinto (188).
Klasse B cat DE: Daphne de Vries met Coco Chanel HH (194).
Klasse L1 cat ABC: Chayen Oosterhof met Shakira (187).
Klasse L1 cat DE: 1. Sanne Zwarteveen met Zenit (199) en 2. Alyah de
Bruijn met Savannah (197).
Klasse L2 cat ABC: Marit Kromkamp met Lady (188).
Klasse L2 cat DE: Bo van Dijk met Thinka (198).
Klasse M1 cat DE: Anouk Baerveldt met Joker (187).
Klasse Z2 cat DE: Martin Sterk met Kantje’s Zingaro (267).
Springen pony’s: Klasse Bixie: Jeltje Spoel met Pleuntje (0ft).
Klasse BB cat ABC: Kirsten v/d Akker met Nikita (4 ft).
Klasse BB cat DE: Rixt Baerveldt met Joker (0 ft. Tijd 42,51).
Klasse B cat ABC: Tess Koning met Pinto (0 ft tijd 48,73).
Klasse B cat DE: Bo van Dijk met Thinka (0 ft tijd 46,53).
Klasse L cat DE: Amber Zwarteveen met Frits (0 ft tijd 33,40).
Klasse M cat DE: Sanne Zwarteveen met Zenit (4 ft).

Klasse Z cat DE: Rixt Baerveldt (0 ft, tijd 40,36).
Paarden dressuur: Klasse B: 1. Sanne Zwarteveen met Dario (207) 2.
Martin Sterk met Beauwanikki (204) 3. Lennert Klasen met Ducati (200).
Klasse L1 Simone Kooiman-Carice (185) en Jildou Kuipers-Bexandra (185).
Klasse M1 Marjan v/d Vegt met Karona (189).
Klasse M2 Marije Mast met Treffer (193).
Klasse ZZL Amarins Kuipers met Variant (226).
Springen: Klasse BB: 1. Marion Prins met Mario (0 ft tijd 45,78) 2. Agnes
v/d Linde met Nikone (0 ft tijd 56,09).
Klasse B: 1. Lennert Klasen met Ducati (0 ft tijd 50.10) 2. Judith Kol met
Vinn (tijd 1.09.70).
Klasse L: Martin Sterk met Beauwanikki (0 ft tijd 47,07).
De clubkampioenen zijn:
Bixie: dressuurkampioen, springkampioen en algemeen kampioen: Jeltje
Spoel met Pleuntje.
Pony’s: Dressuurkampioen: Martin sterk met Kantje’s Zingaro
Springkampioen: Amber Zwarteveen met Frits
Algemeen kampioen: Bo van Dijk met Thinka
Paarden: Dressuurkampioen: Sanne Zwarteveen met Dario
Springkampioen: Martin Sterk met Beauwanikki
Algemeen kampioen: Martin Sterk met Beauwanikki
------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Stellingwerfs Cabaret
“ Mit netuurlik hun ni’je pergramme.
D’r bin ok dit jaor weer mooie lieties en tal van schetsies; soms een betien
ondeugend, soms mit een verrassend ende. D’r is in ieder geval veur elk
wat wils”
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van onze STELLINGWERFSE REVUE
in Dansdomein Drenth, Schoolstraat 28 te Wolvega, op zaterdag 2
november, vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2013. De aanvang
van alle cabaretavonden is 20.00 uur precies. De zaal is open om 19.00
uur.
Donateurs kunnen hun kaarten afhalen op maandag 28 oktober in café van
de Meer/de Rustende Jager te Oldeholtpade van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor niet-donateurs is de toegangsprijs € 10,- per persoon. Ook hiervoor
zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar, echter na de donateurs, te
weten van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die nog donateur willen worden, kunnen zich aanmelden.
Als donateur betaalt u € 12,50 en kunt u 2 kaarten afhalen op 28 oktober.
Na de voorverkoop zijn er kaarten, voor zover voorradig, verkrijgbaar
bij Peter Spin tel. 0561-616377 (na 19.00 uur)
Wij wensen u alvast een prettige avond.
-Groeten van The Flying StarsContactadres : P.Spin, Oppers 102, 8471 ZN Wolvega

Nieuws van kinderopvang 't Hummelhûs
De hummels van kinderopvang 't Hummelhûs genieten met volle teugen
van het herfstweer. Ze spelen elke dag lekker buiten in de grote tuin, of
gaan een stukje wandelen in
het bos. Tegenover de
dagopvang is de maïs net
van het land afgegaan. De
kinderen vonden dit een hele
belevenis om hiernaar te
kijken. De kinderen hebben
ook, samen met de
pedagogisch medewerkers,
een mooie herfsttafel
gemaakt en allerlei mooie
herfstknutsels.
De oudere hummels van de
buitenschoolse opvang in ’t
Anlopien, vermaken zich ook
prima in de herfst. Gezellig
Foto: De hummels kijken vol enthousiasme
met z'n allen het bos in, of
naar de trekker en hakselaar.
buiten spelen in de zandbult. En binnen wordt er volop geknutseld of
spelletjes gespeeld. Na de zomervakantie zijn er weer 2 meisjes
bijgekomen op de BSO, wat we heel gezellig vinden.
Naast de herfstactiviteiten is 't Hummelhûs ook bezig met acties voor
Serious Request. Zaterdag 5 oktober organiseerde 't Hummelhûs al een
kledingmarkt waarvan de halve opbrengst naar Serious Request ging. Alle
mensen die kleding hebben gebracht willen we graag bedanken.
Tussen 17 oktober en 1 november is er nog een actie in samenwerking met
De Striepe. Alle hummels en leerlingen van de Striepe gaan bloeiende
ansichtkaarten verkopen. Dit zijn ansichtkaarten met bloemenzaadjes erin.
We hopen op een goede verkoop, zodat we in december met een royale
cheque in december naar het glazen huis in Leeuwarden kunnen gaan.
cheque naar het glazen huis in Leeuwarden kunnen gaan.
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V
* Uitslag ballonnen oplaten dorpsfeest
Het is alweer even geleden, maar tijdens het dorpsfeest afgelopen juni
hebben de kinderen ballonnen opgelaten. Een aantal ‘vinders’ hebben de
kaartjes teruggestuurd. De drie kinderen waarvan de ballon de grootste
afstand heeft afgelegd, krijgen binnenkort een prijs.
Naam
Bo Hamstra
Silke Hoogeveen
Noa Fortuin
Tim Oostra

Leeftijd
8 jaar
6 jaar
8 jaar
2 jaar

Ballon gevonden in:
Friesoythe, Duitsland
Friesoythe, Duitsland
Friesoythe, Duitsland
Harpel (Groningen)

Afstand
180 Km
180 Km
180 Km
100 Km

* Uitnodiging jaarvergadering VVV
Wil je meepraten over de invulling van de feesten van het komende jaar?
Heb je andere tips of suggesties? Kom dan naar de jaarvergadering! Jullie
ideeën zijn welkom. Naast het bespreken van de komende feesten,
evalueren we onder andere ook de feesten van dit jaar. De vergadering is
op vrijdag 1 november en begint om 20.30 uur. De agenda vind je elders in
deze dorpskrant. Tot dan!
----------------------------------------------------------------------------------* Rocknight 16 november
Zaterdag 16 november is het
eindelijk zover: Alice Springs
speelt tijdens de Rocknight in Café
De Rustende Jager! Alice Springs
hoeft eigenlijk niet geïntroduceerd
te worden. Deze band heeft al een
aantal keren met succes in ons
dorp gespeeld. Nieuw is de
Whiskey
Tour:
de
meest
opzwepende Ierse nummers van bijvoorbeeld The Dubliners, The Pogues,
Dropkick Murphy’s en Floggin Molly! Maar ook hedendaagse nummers
omgevormd in een folk jasje, zoals: Ik neem je mee, I follow rivers en Lion
in the morning sun. De dansvloer in het café is er al klaar voor! Jullie ook?
De zaal is open vanaf 22:00 uur en Alice Springs begint om 22.30 uur.
Voorverkoop: vrijdag 1 november van 20.00 tot 20.30 uur (voorafgaand
aan de jaarvergadering). Leden: € 5,- niet-leden: € 7,50, aan de kassa: € 10,Let op! Kaarten voor de Rocknight zijn niet onbeperkt verkrijgbaar en
reserveren is niet mogelijk, dus wees er snel bij want op = op!
----------------------------------------------------------------------------------Uitnodiging
Ledenvergadering VVV Oldeholtpade
Vrijdag 1 november 20.30 uur, Café De Rustende Jager
Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2012
3. Jaarverslag feesten
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing, Commissieverkiezing
PAUZE
9. Bespreking voorstellen financiële giften
10. Bespreking voorstellen zomerfeest 2014
11. Rondvraag
12. Sluiting
-Het bestuur VVV Oldeholtpade-

De Striepe
Groep 3 en 4 obs de Striepe
Naar de bibliotheek
Het was leuk in de biep in wolvuga
We heben speletjes ge daan daarnaa
gingen we naar school.
En toen ginge we vanmidag nog een
speletje doen. Dat heet elfstedenspel
met opdrachten over lezen en sport
-Roos en LorenzoOp school
Wij zitten in groep 3 en 4. In groep 3 leer je
schrijven en in groep 4 leer je taal en speling. In
groep 3 leer je ook rekenen. Ook we hebben ook
stopligten voor als je selfstandeg moet werken.
Groep 3 en groep 4 zijn leuk en rekenen is leuk en
schrijfen is leuk. we kunnen
alles wel en v.o.p. is het
leukst. in de pouze is het leuk
en we knutselen veel.
- Arwin en NickDe herfst
We heben een hele mooi je herfsttafel in de klas. Er
fallen blaadren van de bomen en er groejen paddestoelen in het bos. De
planten gaan dood en het word kout buiten.
Silke en Jasmyn
-----------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
De korfballers op de grens van veld en zaal
In zowel de jaargetijden als een korfbalseizoen zit een bepaald ritme. Net
zo goed dat na de zomer de herfst aanbreekt weet je ook dat na de
voorbereiding en het eerste deel van de veldcompetitie, het zaalgebeuren
volgt. Voor de meeste korfballers en hun aanhang toch wel het mooiste
deel van het korfbaljaar: Lekker warm onder dak en een ander soort veelal
aantrekkelijker korfbal.
Door een ietwat hectische opstart van het seizoen hebt u onze bijdrage in
de eerste editie van de dorpskrant gemist. Inmiddels hebben we zeker het
een en ander te melden. Naast de uiteindelijke handhaving in de
Hoofdklasse in de laatste wedstrijd van het vorig seizoen bij Amicitia,
waren een aantal (in zowel organisatorisch, sportief als financieel opzicht)
zeer geslaagde activiteiten de krenten in de pap. Aan het eind van het
seizoen in de vorm van het voetbaltoernooi en het NK D-jeugd. Verder een
weekend lang parkeerwachten voor Traffic Support bij festivals in

Brouwershaven en Spaarnewoude. Vervolgens werd na een welverdiend
zomerreces de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer ter hand
genomen door hoofdtrainer Hillebrand Diever. Samen met zijn nogal
gewijzigde begeleidingsstaf heeft hij een concept van meer en slimmer
trainen. Helaas leverde deze investering nog niet direct de nodige punten
op. De kans is namelijk groot dat onze hoofdmacht met vier punten uit
zeven wedstrijden op de voorlaatste plaats de zaal in gaat. Wetende dat
men deels door het ontberen van een beetje geluk en deels door eigen
fouten onderweg zeker drie of vier punten heeft laten liggen. Deze punten
zullen volgend voorjaar zeker ergens gepakt moeten worden.
Ook de overige seniorenteams kunnen nog niet de rol spelen die men in
gedachten had. Daar komt bij dat een aantal teams te maken heeft met
puntenaftrek, een forse financiële boete en een sportieve sanctie. Dit komt
doordat de vereniging vorig seizoen niet aan haar verplichtingen in het
kader van de Rompregeling Arbitrage heeft voldaan. De vereniging moet op
korte
termijn
meer
werk
maken
van
het
aantal
actieve
bondsscheidsrechters en beoordelaars. Naast deze negatieve oogst was er
echter ook een positieve in de vorm van herfsttitels voor SCO Midweek, B1,
C1 en E1.
Een hoogtepunt in de achterliggende periode was zeker ook de presentatie
van onze nieuwe Hoofdsponsor Prakken Edelmetaal als opvolger van
Delfsma Bouw. Dat betekende meteen ook een nieuw tenue voor nagenoeg
de hele vereniging, waarbij ook Hout- en Tuincentrum MTC en autobedrijf
Sutherland elk een team in het nieuw staken. Tenues voor overige teams
werden bekostigd vanuit een ingesteld kledingfonds. Alle teams lopen er de
komende jaren weer netjes bij.
Andere terugkerende zaken waren de Grote Clubactie en de diverse
selectieronden voor jeugdige talenten. Om zich in de kijker te spelen bij de
trainers van de Friese, noordelijke en nationale jeugdselecties. Evenals de
bekercompetitie, waarin SCO 1 eindelijk weer eens doordrong tot de laatste
acht. Het is vermeldenswaardig dat SCO werd gevraagd om in de Bieb de
Kinderboekenweek te openen. Ook waren we met een stand aanwezig op
het Linde Festival.
De zaalcompetitie start voor alle teams in het 2 e weekend van november.
SCO 1 mag dit seizoen (na de promotie van vorig jaar) weer acteren op
Hoofdklasseniveau. Gezien de tegenstand van o.a. DOS ’46, Groen Geel,
Wageningen, KCC en AW-DTV mogen we de borst natmaken.
Voor meer informatie www.kvsco.nl
– Reint Oostra-

V.V.O
Vrouwen- en
meisjesvoetbal
De laatste jaren is
het vrouwenvoetbal
bezig aan een flinke
opmars.
Ook
bij
V.V.O. neemt het
aantal meisjes en
vrouwen gestaag toe.
Sinds het seizoen
2010-2011
brengt
V.V.O.
een
meidenteam in het
veld. En sinds dit
seizoen,
na
vele
jaren is er ook weer
een vrouwenelftal.
Meidenteam VVO ME3
Het meisjes team van vorig jaar sloot de competitie af met een
kampioenschap. Vele dorpsgenoten hebben de jongedames waarschijnlijk
wel rond zien (en horen) gaan met de brandweer auto. De meesten van dit
team zijn inmiddels van de junioren naar de senioren gegaan en zitten nu
in het VVO vr1 elftal. Inmiddels is er weer een nieuwe lichting meiden bezig
om hun favoriete sport met veel plezier uit te oefenen.

Team VVO Vr1 met sponsor Stephan Wielinga

Het nieuwe VVO vr1 team heeft begin september hun nieuwe tenue
gekregen, gesponsord door onze dorpsgenoot, Stephan Wielinga van het
bedrijf Podium BV.

Zaterdag 23 november
14.00 uur
Speeltuin “De Kampen”
Dit jaar komt de Sint weer naar Oldeholtpade
met zijn Zwarte Pieten.
Na aankomst feest in Zaal Wever
voor alle kinderen t/m 12 jaar.
Kom op 22 november tussen 18.30 en 19.30 uur weer
je schoen zetten bij Zwarte Piet bij Zaal Wever.
Er zal op ’t Anlopien en op De Striepe, aan de kinderen
van groep 1 t/m 6, een bouwplaat worden uitgedeeld
waarvan je een schoen kunt maken. Voor kinderen die
niet in Oldeholtpade naar school gaan zijn er bouwplaten
te halen bij: Trea Bosma (Franckenastraat 8, of bij
Femke van Hoogwaarden (Grote Kamp 20).
Voor de mooiste schoenen is er een prijs!

Ons Genoegen
Nadat we eind augustus weer zijn gestart met de koorrepetities waren we
op 5 oktober als deelnemend koor op het Zuidoosthoek festival in
Nieuwehorne. Dit festival wordt sinds midden vorige eeuw jaarlijks
georganiseerd en is destijds op initiatief van Oude-Nieuwehorne begonnen.
De opzet is dat de koren uit de regio zich eens per jaar aan elkaar
presenteren. Dit jaar waren er vijf deelnemende koren, wat minder dan
gebruikelijk, daarvoor waren diverse oorzaken. Desalniettemin was het een
zeer geslaagde avond, in het tot de laatst stoel gevuld dorpshuis in
Nieuwehorne. Deelnemers waren naast ons koor het dameskoor ‘Dona
d'Ora’ uit Oldeberkoop, het ‘Vrouwen van Nu’ koor uit Appelscha, het
kerkkoor ‘Te wûnderelik’ uit Lippenhuizen en natuurlijk het plaatselijke koor
“Sjongnocht” van Nieuwehorne zelf.
In de pauze was er een optreden van ‘Fremd Folk’ uit Kolummerzwaag, een
zanggroep van 12 enthousiaste mannen o.l.v. Hinke Jelsma. De optredens
van de koren bevestigden weer eens dat er in onze provincie erg veel wordt
gezongen. Wekelijks bezoeken veel mensen hun koorrepetities en het is
dan altijd leuk om aan je ‘soortgenoten’ te laten horen hoe goed je bent.
Een scala aan liedjes passeerde de revue. Het was een heerlijke avond! We
vermelden (niet zonder trots) dat het optreden van ‘Ons Genoegen’, als
afsluiting van deze avond ,veel lof kreeg van het aanwezige publiek.
Het volgende optreden staat in december gepland, in Leeuwarden.
Daarvoor willen we de nieuwe nummers waarmee we bezig zijn, verder
uitwerken én de puntjes op de ‘i’ zetten. En we hebben daarbij zeker niet
de gemakkelijkste weg gekozen; we zijn bezig met behoorlijk pittige
nummers. Wat dacht u van ‘Your're the voice’ van John Farnham? Een hit
die u regelmatig op de radio kunt beluisteren, maar als het dan
vierstemmig in elkaar moet passen dan gaat daar menig uurtje in zitten. En
dan hebben we ‘Some Nights’ van N.J. Rues. Ook dit nummer willen we in
de nabije toekomst aan u presenteren als we weer een concert houden in
onze eigen kerk.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
De herfst heeft ook zijn intrede gedaan op De Striepe. Dat is te zien aan de
mooie verftekeningen op het raam. Deze zijn gemaakt door de herfstversiercommissie, waarvoor onze hartelijke dank! Ook de school is
helemaal in herfstsfeer aangekleed en zo maken we ons op voor de
komende herfstperiode. Het schooljaar is ondertussen al weer enkele
weken aan de gang en diverse activiteiten zijn de revue gepasseerd: Zo is
er een informatieavond geweest voor alle groepen waarop de ouders
geïnformeerd werden over het werken in de klas, gebruik van methodes en
andere belangrijke zaken voor dit schooljaar. We hebben met de kinderen
gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek ‘Klaar voor de start’”
gecombineerd met ‘Lekker Fit’. De opening was deze keer een

boekenestafette op het plein en het dansen van het ‘Klaar voor de start’ lied van Kinderen voor Kinderen.
Groep 7 en 8 heeft daarnaast deel genomen aan een sportclinic in Wolvega.
Op vrijdag 18 oktober sloten we de Kinderboekenweek af met de
voorleeswedstrijd en een ‘Ren je Rot’
spel met als onderwerp
Kinderboeken. Op Dierendag was het weer tijd voor een dierenparade. Veel
kinderen hadden hun dier meegenomen en zo verschenen er pony’s,
poezen, honden, wandelende takken en een konijn op de rode loper. Een
prachtig gezicht!
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 hebben muzieklessen van Scala achter
de rug. Groep 5/6 heeft geoefend in blokfluit spelen, dat viel nog helemaal
niet mee. Groep 7/8 is druk bezig geweest met het maken van een rap, erg
stoer hoor. De 1e maandsluiting is ook al weer achter de rug. Groep 5/6
sloot de maand september af. In oktober is groep 7/8 aan de beurt, we zijn
benieuwd…
Er is een nieuwe leerlingenraad gekozen; dit jaar gaan Wouter ter Schure,
Constantijn Tilanus, Wytse Haytema, Ellen te Nijenhuis, Leon Kramer, Mika
Hoekstra, Dylan Agricola en Tiffany van Wijk met juf Anita om de tafel om
zaken te bespreken die bij de kinderen leven. Heeft u al eens op de website
van school gekeken www.obsdestriepe.nl? Er staan leuke foto’s op die
zeker de moeite van het bekijken waard zijn.
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen staat het Glazen
Huis van 3FM dit jaar in Leeuwarden. Voor De Striepe en
‘t Hummelhus reden om ook geld in te gaan zamelen voor
deze actie van Serious Request. De kinderen zullen daarom in
de komende periode met lijsten langs de deuren gaan
waarmee bloembollen worden verkocht. Op deze lijst kunt u
aangeven wat u zou willen bestellen en een paar weken later
komen de kinderen opnieuw langs om de bestelling af te leveren en betaalt
u de bestelling. Samen met het ‘t Hummelhus zullen we bekijken hoe dit
geld bij het Glazen huis terecht komt.
In de herfstvakantie zal er verder gewerkt worden aan het plein. Het
voorste plein is deze keer aan de beurt. Het is de bedoeling dat er een
kunstgrasveld aangelegd gaat worden waarop de kinderen kunnen gaan
voetballen. Na de herfstvakantie maken we ons op voor alle feesten die de
komende periode op het programma staan. Natuurlijk te beginnen met Sint
Maarten. Hiervoor komen de kinderen op maandag 11 november langs de
deuren. Het goede doel zal dit jaar het schoolplein van De Striepe zijn.
Tot de volgende Holenpathe.
-Anita de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
Hallo daar zijn we weer!
Vanaf september zijn we weer begonnen bij de Kangoeroe Klup. De eerste
training was gelijk gezellig druk, meer dan 20 kinderen kwamen met ons
meetrainen. Een aantal broertjes en zusjes en een paar nieuwe kinderen
kwamen meedoen. We hadden de tijgerbrug klaar gezet, omdat alle

kinderen die altijd zo leuk vinden. En jawel, ook dit keer was het een
enorm succes. Alle kinderen vonden het super om over de tijgerbrug te
klauteren. Als afsluiting deden we het spelletje ‘zakdoekje leggen’. Voor de
nieuwe kindjes was dit nog wel wat moeilijk en ze spiekten vaak even waar
de zakdoek werd neergelegd. Maar we hebben de aankomende weken
genoeg tijd om te oefenen.
Omdat er zoveel kinderen zijn en het leeftijdsverschil best groot is, hebben
we de weken daarna steeds in twee groepen getraind. Zo konden de
oudere kinderen wat moeilijkere en nieuwe spelletjes spelen. Ook konden
ze alvast wat leren gooien, vangen en schieten op de korf, zoals echte
korfballers.
De jongere kinderen hebben vooral veel spelletjes geoefend, zodat ze
straks goed met alle spelletjes mee kunnen doen. Je ziet ook echt al dat
iedereen het steeds meer begint te snappen en het leuk vindt.
Over een paar weken zijn we vast allemaal getrainde SCO-kangoeroes!
Tot de volgende keer!
-Marit van den Boogert, Caya Dikken en Cobie Brand------------------------------------------------------------------------------------

Karkeproat
Omdat het herfst is komt de ‘Slachtmaand’ dichterbij en wellicht past dit
verhaal dan mooi. Misschien stel ik enkele lezers teleur omdat het
geestelijk gehalte van dit verhaal minimaal is, maar dat hoop ik een
volgende keer weer goed te maken.
-Ds.paul den HollanderDe gierige buurman
Uilenspiegel woonde eens - wat voor hem een wonder was- rustig in een
dorp. Hij had daar een buurman die een echte vrek was. Die buurman had
een varken geslacht en klaagde in vertrouwen tegen Tijl: “Weet je wat zo
jammer is? Ik heb telkens als de mensen hier in de buurt een varken
hadden geslacht, van hen een stuk vers vlees gekregen en nu moet ik
eigenlijk voor mijn fatsoen ook al die mensen een stuk van mijn varken
geven. Maar dat gaat me erg aan het hart. Dat zal me wel mijn halve
varken kosten. Jij staat bekend als de slimme Tijl Uilenspiegel. Weet jij
daar nou raad op?” “O, dat is gemakkelijk genoeg”, zei Tijl. “ Je laat je
geslachte varken tot middernacht buiten hangen. En als iedereen slaapt,
sta jij op en haal je varken stilletjes naar binnen en vertelt de volgende
morgen aan iedereen dat het gestolen is”.
“Dat is een prachtig idee”, zei de vrek en hij deed zoals Uilenspiegel hem
geraden had. Maar toen hij ’s nachts zijn varken naar binnen wou halen,
was het verdwenen. Tijl was hem voor geweest! De vrek liep overal te
zoeken, maar hij vond nergens ook maar een stukje van het verdwenen
vlees. Bij het krieken van de dag klopte hij bij Uilenspiegel aan. “Och Tijl,
mijn varken is gestolen!” riep hij wanhopig. “Juist, heel goed”, riep Tijl uit
zijn bed, “Zo moet je het overal rondvertellen.” “Maar Tijl”, riep de vrek en
de tranen liepen hem over de wangen, “het is echt weg!”. “Goed zo”, zei
Tijl, “je speelt de komedie prachtig, zo moet je het tegen iedereen doen.”

En hoe de vrek ook zijn best deed om Tijl uit te leggen dat hij geen
komedie speelde, dat het vlees werkelijk gestolen was, Tijl glimlachte en
zei maar niets anders dan: “Goed zo buurman, dat is de manier om het de
mensen wijs te maken.” In plaats van een half varken was de vrek een heel
varken kwijt. En toen naderhand Uilenspiege de ware toedracht
rondvertelde, had iedereen schik en vond dat de vrek zijn verdiende loon
had gekregen.
-Theo Thijssen------------------------------------------------------------------------------------

Column
Het beleven van de jaargetijden levert zoveel moois op, dat je eigenlijk
steeds weer uitkijkt naar een nieuw jaargetijde. Ieder mens heeft zo zijn
voorkeur. Vier keer per jaar mogen wij ons hierop verheugen. Nu weet ik
ook wel dat voor meerderen de herfst en de winter minder oplevert dan het
voorjaar en de zomer, maar ieder jaargetijde heeft wel zijn bekoring.
Ik heb jaren geleden in Egypte gewerkt en daar tref je door het jaar heen
nauwelijks verschillen aan in het klimaat, alleen de temperatuur in de
winterperiode loopt iets terug. Vreselijk saai en je verlangt op een gegeven
moment naar regen, mist en vorst. En dat zijn voor ons juist de voorboden
van de intrede van de herfst.
Na een paar koude nachten beginnen de bladeren aan de bomen te kleuren
en krijgt het landschap een mooie bruinrode gloed; prachtig om foto’s te
nemen. En als de wind aantrekt, de gordijnen dicht gaan en de houtkachel
snort, dan is het toch genieten geblazen. Glaasje wijn en een goed boek,
wie doet je wat?
Wij hebben de gewoonte om elke maand een korte spreuk op een
schoolbordje te schrijven. Die hangt dan in het zicht in de keuken en je
wordt dagelijks herinnerd aan de inhoud van de spreuk. Op dit moment
staat er: “Geniet van de herfst”.
Maar eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, dat bij het opstaan s’ morgens - als
het nog aarde donker is en de mist het landschap zeer klein maakt - dan
verlang je ook alweer naar de winter als het lekker vriest en de schaatsen
weer uit het vet kunnen.
Op dit moment vallen de eikels, beukennootjes en kastanjes op de grond
en kan door veel dieren de wintervoorraad worden aangelegd. Het is
prachtig hoe de Vlaamse gaaien de eikels in je tuin begraven om in latere
tijden ze weer op te zoeken. Het is nog leuker als ze dat vergeten, want
dan heb je zo weer een nieuwe eikenboom.
Vooralsnog is het genieten van de herfst 2013. Het lijkt wel of de wind en
de regen niet willen komen, maar schijn bedriegt. Ik hoorde zojuist het
weerbericht. Donderdag harde wind en veel regen. Gaat het dan toch
gebeuren? Ik zal gauw de houtmand vullen, zodat er een voorraad is voor
de houtkachel. Is dat hetzelfde gedrag als de wintervoorraad aanleggen
van de dieren?
Ik verheug me op herfst.
-Stellinga-

Kleurplaat

Prikbord
30 oktober PLANTDAG PASMADRIEHOEK
aanvang 10 uur, komt allen helpen!
Neem een emmer,
een hooihark en een hesje mee.
Inzenden kopij uiterlijk 23 november
Thema: ‘Respect’ holenpathe@gmail.com
Gratis pompoenen, af te halen op
Scheenebospad 10
Truus Westenbroek

Collecte MS fonds in de week
van 18 t/m 23 november

Jaarlijkse ledenvergadering
IJsclub "naar Buiten"
25 november om 20:00 uur,
café van de Meer.

Zumba
Donderdag 31 oktober gratis
kennismakingsles Zumba.
19.00 – 20.00uur in het M.F.C.
Nijeholtpade
Kom gezellig meedoen en laat je
meeslepen door de
zomerse klanken!
Sonja van Duijn uit Wolvega
06-31332345, svanduin@home.nl,
www.sonjazumba.webklik.nl

Enige dagen geleden is bij
ons een poesje aan komen
lopen. Zij is ongeveer 3
maanden oud en
gesocialiseerd. Geen chip.
Zwart met wit snoetje en
vier witte voetjes.

vriendelijke groet,
Wilfred Ouwerkerk

Agenda
30-10-2013
28-10-2013
01-11-2013
2,8,9-11
11-11-2013
16-11-2013
18-23 nov
18-11-2013
23-11-2013
25-11-2013

Pasmadriehoek opknappen
Kaartverkoop Cabaret
Flying stars
Jaarvergadering VVV
Cabaret Flying Stars
Sint Maarten
Rocknight
Collecte MS fonds
Oud papieractie De Striepe
Kopij inleveren ‘Respect’
Ledenvergadering IJsclub
naar Buiten

10.00 Driesprong
18.30uur Café vd Meer
(19.00uur niet-leden)
20.30uur Café vd Meer
20.00uur Dansdomein Drent
Vanaf 18.00uur langs de deur
22.00uur Café vd Meer
Langs de deur
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
holenpathe@gmail.com
20.00 uur Café vd Meer

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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