Voorwoord
Het eind van het jaar is in zicht, wat is de tijd omgevlogen! Sinterklaas is
achter de rug en zoals u weet was er dit jaar nogal een commotie ontstaan
over zijn trouwe hulp Zwarte Piet. In Nederland barstte een enorme
discussie los en de meningen vlogen in het rond. Kon hij er nou wel bij zijn
of absoluut niet?
Inmiddels is het allemaal weer wat bekoeld en kijken we uit naar de
kerstdagen en oudejaarsavond.
We gaan allemaal met de goede voornemens aan de slag en we hopen dat
het goed komt met het afsteken van het vele vuurwerk.
Familie, buren en vrienden geven we een hand en de beste wensen voor
het nieuwe jaar.
Het thema van deze Holenpathe is respect. Dat kan natuurlijk in allerlei
vormen bestaan, hoe gaat u dat in het nieuwe jaar toepassen? Misschien
eens iets minder mopperen op uw medeweggebruikers in de file? Toch dat
snoeppapiertje in uw jaszak stoppen in plaats van het op de grond te
gooien? Iets minder hard zingen wanneer u ’s avonds laat over straat fietst
op de terugweg van een wel erg gezellig
feestje?
Sommige kleine dingetjes kunnen een erg
groot verschil maken in de wereld waar we
vandaag en morgen van mogen genieten.
De redactie van Holenpathe wenst u in elk
geval fijne, warme kerstdagen en een
gezond uiteinde, we zien u graag in het
nieuwe jaar met frisse zin terug!
Kopie voor de
inleveren voor:

volgende

dorpskrant
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Burgerlijke stand
Overleden:
08-11-2013

Annie Donker-Koelma

Hoofdweg 167

Geboren
09-11-2013

Carina

Dochter van Geeske en Thomas Kooistra
Lyclamastraat 13

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

Buurtpraot
De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Twee dames van de loopgroep
‘Chickies Crew’ hebben het idee
om een high tea te organiseren op
12 november jl. uitgevoerd. Zij
hadden
zichzelf
de
opdracht
gegeven om tegen lage kosten
een
gezellige
high
tea
te
realiseren. Zij vinden dat je in
deze crisistijd vooral ook creatief
moet zijn. Deze uitdaging is
geslaagd, mede dankzij nog een
tweetal dames: Antoinette van
Dijk en Margreet ter Schure. Alle
tien dames hebben genoten van de lekkernijen en de verschillende soorten
thee. Het zag er zeer professioneel uit!
* Er gaan alweer stemmen op om weer iets te organiseren. Wil je daarbij
zijn, kan altijd! Bij de ‘Chickies Crew’ is iedereen welkom en je hoeft niet
eens iedere keer mee te lopen.
* Ook het darten is weer begonnen bij Café v/d Meer. De dames hebben nu
ook de avond ontdekt. Zij komen als supporter.
* Het is niet alleen plezier op De Kampen. Een aantal bewoners hebben
veel last van de grote bomen aan de Grote Kamp. Met steun van de
buurtvereniging gaan de bewoners het gesprek met de gemeente aan. De
bomen zorgen het hele jaar door voor overlast en 75% van de mensen
blijkt allergisch voor deze niet inheemse boom. Een deel van de bewoners
van de Grote Kamp willen dat deze bomen weggehaald worden. Zij willen
daarvoor in de plaats: bomen die wel geschikt zijn voor in een woonwijk.
We wachten de ontwikkelingen af.
* Er is ook deze winter weer genoeg te doen. Voor de komende periode
staan nog een aantal activiteiten gepland: kerstborrel, nieuwjaarsreceptie,
winter BBQ met verrassend thema. En misschien nog een wijnproeverij.
Alle bewoners zijn van harte welkom!
------------------------------------------------------------------------------------

Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Bij de Frans en Riet v/d Maat logeerde enige tijd geleden Arjen van der
Kieft uit Noord-Holland. Hij is een niet gesponsorde schaatser en deed van
25 t/m 27 oktober mee aan de NK afstanden in Heerenveen.
Hij was een aantal jaren geleden al eens in Oldeholtpade geweest en dit
leek hem een goede gelegenheid voor een heroriëntatie. Ca. acht jaar
geleden, toen hij samen met Jacob v/d Heide in jong Oranje schaatste, was
hij al eens bij hem thuis geweest. Toen hij bij de fam. v/d Maat verbleef
kwam het huis van de familie van der Heide hem wel enigszins bekend voor
en hij belde aan. Tiny was aanwezig en herkende Arjen onmiddellijk waarna
een warm onthaal volgde. Zaterdagsmiddags waren Jacob en Peter ook van
de partij en veel gezamenlijke herinneringen werden opgehaald. Arjen

wilde zich met dit toernooi bewijzen en mogelijk een ‘sponsor’ plaats
veroveren voor de Olympische Winterspelen in Sotsji. Of dit met z’n 5 e
plaats op de 10 km is gelukt? Als we de namen van deelnemers de
komende tijd goed volgen, zullen we het weten.
* Multifunctioneel gebruik van schuren en loodsen.
Henk en Femmie Raggers stellen hun garage beschikbaar voor een aantal
kerstworkshops. Gedurende 3 dagen kunnen daar onder deskundige leiding
van een aantal dames de mooiste creaties gemaakt worden. De opbrengst
van deze workshops zal gedoneerd worden aan Serious Request. Met de
opbrengst van dit jaar hoopt Serious Request de kindersterfte a.g.v. diaree
terug te dringen. Schoon water, zeep, toiletten, goede voorlichting en uw
donatie kan daar al veel aan bijdragen.
* Bij Wim en Maria Kemper worden momenteel enkele tafels, ontworpen
door Joris de Boer, gemaakt ten behoeve van de gemeenschappelijke
ruimte voor de Burcht te Wolvega. De Burcht is een nieuwe woonvorm ten
behoeve van begeleid zelfstandig wonen. Onze plaatsgenoot Tjalling de
Boer gaat hier wonen en dat is de reden dat vele mensen w.o. Jo en Anky
(de Boer) zich hier belangeloos voor inzetten. Het is de bedoeling dat de
alle toekomstige bewoners binnenkort de schilderskwast gaan hanteren,
met als uiteindelijk resultaat een veel kleurig tafelblad.
* De aanwonenden wisten het wel zeker: De Hamersweg is een belangrijke
toegangs(snel)weg naar Oldeholtpade. Er gaat veel, zwaar en groot verkeer
langs en er wordt vaak (te) hard gereden. Maar sinds 22 november wordt
dit ook erkend. Sinds die dag is een fraai toegangsbord met “Welkom in
Oldeholtpade” geplaatst evenals aan de beide andere belangrijke
toegangswegen. De aanwonenden kunnen nu niet om de daarop vermeldde
evenementen heen en hopelijk zal dit z’n vruchten afwerpen.
* ‘Donkere’ kerstdagen aan de Hamersweg? De mega grote kerstboom bij
Frans en Riet zal nog voor de kerstdagen worden weggehaald. Ze dachten
de kerk hier blij mee te kunnen maken maar helaas, de boom is veel te
breed en te hoog voor de kerk (en dat wil wat zeggen!). De kerk gaat dus
op zoek naar een andere boom en naar wij hopen ook Frans en Riet opdat
een volgend jaar misschien toch weer kerstlichtjes zullen branden op
Hamersweg 11?
------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Op 11 november waren Martin en Marjan Maatman 25 jaar getrouwd. Dat
is natuurlijk een prachtig getal en we hopen dat ze er zeker nog 25 mooie
jaren mogen volgen!
* Voor alle bewoners nogmaals de oproep
gebeurtenissen te mailen naar bovenstaande email!

jullie

nieuwtjes

en

Wetenswaardigheden
* Oecumenische kerstviering in de Stephanuskerk in Oldeholtpade
Op donderdagavond 19 december willen wij een Oecumenische
kerstviering houden. Aanvang is 19.30uur en ds Den Hollander en Pastor
Buit hopen in deze dienst voor te gaan.
Het thema van de dienst is: 'Het Verhaal door vele monden...”
Het Katholieke jongerenkoor Sound of Joy uit Wolvega zal de muzikale
medewerking verlenen. Wij willen u van harte uitnodigen om als 1
gemeenschap in de dorpskerk deze Oecumenische kerkdienst bij te wonen.
-De Oecumenische Dienst Commissie* De collecte voor het Nationaal MS fonds heeft in Oldeholtpade € 425,67
opgebracht.
Niet alleen de collectanten maar ook de mensen die doneerden worden
hartelijk bedankt voor hun inzet en gift. Met deze en de landelijke
opbrengst kan het Nationaal MS fonds samen met onderzoekers en
behandelaars alle mensen met MS nu en morgen helpen en samen strijden
voor een MS vrije toekomst.
-----------------------------------------------------------------------------------HOOFDWEG 195
Daar staat een woning met een
schuur
en daarachter een stukje weiland
daar hebben pony's gedraafd en
schapen gegraasd
en lammetjes hebben daar speels
achter elkaar aangerend
daar werd gemaaid, geschud en
geswild
en Luit heeft honderden, nee meer
dan duizend pakjes hooi geperst
Daar werden de pakjes samen met
vrienden opgeladen en opgetast
Daar werd genoten van het
hobbyboeren, jaren aaneen
En nu....worden er bessenstruiken
geplant
een grote wens van Ruben en Iris
gaat nu in vervulling
en wij wensen jullie daarbij veel
succes en geluk.
Foto: Andries van Huizen

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

AED
Stand van zaken
Op dit moment hebben we ca. 40 deelnemers die kunnen reanimeren met
behulp van de AED. Deze deelnemers worden continu geschoold. We doen
dit
middels
informatiebijeenkomsten,
herhalingscursussen
en
oefenavonden. In het voorjaar heeft er een informatiebijeenkomst plaats
gevonden. In deze informatiebijeenkomst heeft dhr. Besseling van de
centrale meldkamer in Drachten een presentatie gehouden over het proces
van alarmering. Na de presentatie is er gelegenheid geweest om te
oefenen. Ook zijn er in het voorjaar oefenavonden gehouden. Ditmaal werd
een bedrijfsongeval bij bouwbedrijf Kemper nagebootst. De oefenavonden
zijn succesvol verlopen. In het najaar hebben de jaarlijkse
herhalingscursussen plaats gevonden.
Hoe zat het ook al weer?
Bij een calamiteit belt u 112 en wordt u te woord gestaan vanuit de
Centrale Meldkamer te Drachten. Bij het doorvragen maakt de centralist
een beoordeling of er inzet moet zijn van de plaatselijke AED. Indien dat
het geval is wordt 30 deelnemers opgeroepen in een straal van 1500 meter
om het adres. De deelnemers krijgen dan via SMS een bericht om naar het
adres te gaan. Een deel daarvan krijgt eerst de opdracht om de AED te
halen.
Aanmelden?
Indien u wel kunt reanimeren met behulp van AED en u wilt ook deelnemer
zijn van dit project en u hebt zich nog niet aangemeld. U kunt hiervoor
altijd contact opnemen met de AED commissie via Henk Kooistra (ehbohenk@home.nl) of Regina Ponne (rponne@home.nl).
Het AED project is een initiatief van vier verenigingen te weten SCO, VVO,
In 't Hoolt en Plaatselijk belang. De AED commissie bestaat uit een
vertegenwoordiging vanuit ieder deelnemende verenging. De AED
commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de AED's en de scholing
van de deelnemers. Dit alles onder het motto: Met elkaar, voor elkaar.
AED commissie Henk Kooistra, Jan Delfsma, Suze Sanders en Regina Ponne
------------------------------------------------------------------------------------

Tweets over Oldeholtpade
Een selectie van de berichten die worden geplaatst over ons mooie dorp
Oldeholtpade.

Peter Boomsa: Leuke foto van Jan de Vries in de #LC van vandaag
#Oldeholtpade pic.twitter.com/xEExACQahA
Oldeholtpade: Bewoners woonvorm de Burcht schilderen eigen tafel
http://fb.me/2tVom8MoC
Lusan: Op naar oldeholtpade sinterklaas vieren!

Kerstverhaal Bron : Bijbelverhalen.nl / copyright Josine de Jong
Kerstfeest van de arme kinderen
De meer dan honderd arme weesjes van een kindertehuis van het Leger
des Heils in het China hadden nog nooit van Kerstfeest gehoord. Dus
besloot de familie, die het kinderhuis beheerden, hen een verrassing te
bereiden. Toen de kinderen sliepen versierden ze de eetzaal. Ze zetten
kaarsen neer en ook een grote sparrenboom, die opgetuigd werd met
allerlei bellen en ballen uit Engeland. 'Wat zullen ze morgen grote ogen
opzetten,' zeiden ze tegen elkaar toen ze eindelijk doodmoe in bed
stapten. En dat was ook zo. 'Oh!!' riepen de kinderen verrukt uit, 'Moet je
nou eens zien!!'
'Allemaal noten en lekkers. Waarom zouden vader en moeder dat gedaan
hebben?' Een slim meisje kwam op de gedachte dat het wel te maken zou
hebben met Jezus, waarover ze hen hadden verteld. 'Ja, Li Wen, zo is het
ook.' zei de vader van het tehuis. 'Het is Kerstfeest.'
Hij vertelt hen voor het eerst van hun leven het verhaal van het kindje in
de kribbe. Met grote belangstelling luisteren ze toe. De moeder leert hun
ook nog een paar Kerstliederen, waarbij ze vrolijk rinkelt met haar
tamboerijn. Het uitpakken van de cadeaus is natuurlijk een feest apart.
Veel van de kinderen hebben nooit een cadeau gehad. Blokkendozen,
treintjes, warme shawls, knikkers. Wat een rijkdom voor zwerverskinderen.
's Avonds knielen ze moe maar voldaan neer voor hun bedjes om God te
danken voor deze Kerst. 'Lieve Jezus,' zegt een mager meisje met dun steil
haar, 'dankuwel voor alles. Ik wist niet eens dat u een verjaardag had!'
Je begrijpt dat de kinderen er niet over uitgepraat raakten. Ook de
volgende dag ging het vragen door. 'Waar komt al dat lekkers en al dat
speelgoed vandaan, moeder?'
De moeder vertelt hun dat er in Engeland mensen zijn, die een week niet
eten, om geld bijeen te brengen voor de arme mensen in China. Die
woorden maken zo'n diepe indruk op de kinderen, dat ze 's nachts in hun
bed nog met elkaar hierover liggen te fluisteren. Zouden blanke mensen
heus een week niet eten om kinderen zoals zij te helpen? Wat lief van die
mensen, zeg! De volgende morgen staan ze al vroeg voor de slaapkamer
van de pleegouders. 'We willen deze week elke dag een maaltijd over slaan
om ook andere arme kinderen te kunnen helpen.' zeggen ze.
De moeder legt hen uit, dat dat niet nodig is, maar de kinderen zijn
vastbesloten. Zelfs al dekt ze de tafel, toch komen ze niet. Ze gaan gewoon
op de speelplaats spelen. En 's avonds voor het slapen gaan gebeurt er iets
heel ontroerends. Een paar grote meisjes komen iets brengen in het
kommetje van hun handen.
'Lieve vader en moeder,' zeggen ze, 'Alles wat wij hebben, hebben we van
jullie gekregen. We hadden niets van onszelf, behalve dit. Wilt u deze
sieraden verkopen en het geld aan Jezus geven?'
Ze leggen hun goedkope ringetjes, oorbellen, broches en kettingen in de
schoot van de moeder. Je begrijpt dat er tranen in de ogen van de
pleegouders kwamen. Deze doodarme kinderen brachten het enige wat ze
nog bezaten voor het werk van de Heer. Veertig Chinese dollars bracht het
op. Was dat niet echt een geweldig kerstoffer?

Kerstfotopuzzel
Hieronder staan 12 foto's, allen gemaakt in Oldeholtpade. Misschien
herkent u enkele plaatjes direct, we wensen u een fijne wandeling en
speurtocht toe om alle foto's te achterhalen. Het is de bedoeling dat u per
foto aangeeft op welke plaats in Oldeholtpade het gefotografeerde zich
bevindt. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk. De oplossingen kunnen worden
ingeleverd tot 12 januari 2013 op Hoofdweg 128 of per mail naar
holenpathe@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden,
zodat wij de winnaar kunnen bereiken. Veel succes en plezier met de
puzzel. Zowel de uitslag als de winnaar worden bekend gemaakt in de
volgende dorpskrant!
-De redactie-
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Dorpshistorie

Deze keer hebben we plaatjes uit de Scheenebos en wel van
Scheenebospad nummer 1. De oude foto is van de begin jaren vijftig en
toont een mooi overzicht van de woning uit die tijd. De gebouwen, de
moestuin en het kippenhok staan er op maar ook is mooi te zien dat
het Scheenebospad nog een zandpad is. De woning werd vanaf begin 1900
al bewoond door de familie Sloot. Ten tijde van deze foto woonde er de
familie Julius en Gina Sloot. Eind jaren zestig werd de woning betrokken
door de familie Bouwhuis en die wonen er tot op de dag van vandaag nog.
Het woon comfort zal heden ten dage wel duidelijk beter zijn dan in de
jaren vijftig ook al gezien de verharde straat e.d.
-Groeten Andries en Niek en wij wensen een ieder Prettige Kerstdagen en
een goeie jaarwisseling en alvast een gezond 2014-

.

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Camping:
Eind oktober is de camping afgesloten met medewerking van de nieuwe
beheersters Zita de Vries en Femmie Raggers en de vrijwilligersploeg.
Deze ploeg mannen is elke woensdag morgen paraat om klusjes op en rond
de camping te klaren. Dit voldoet zo goed dat de klussen zich
langzamerhand ook richting het dorp begeven. Dank en respect voor deze
mannen die met zoveel inzet elke woensdagmorgen zorgen dat de camping
en het dorp er netjes bijliggen.
Driesprong Pasmalaan
Op 30 oktober vond de beplanting van de driesprong Pasmalaan/Hoofdweg
plaats. Wethouder Jelmer v/d Zee hield een praatje over de samenwerking
tussen dorp en gemeente en overhandigde een bloembol aan Eppie de
Vries. Die plantte de eerste bloembol en dat was het startsein om de
driesprong vol met bollen te planten. Gelukkig hadden we hulp van
kinderen van De Striepe en vrijwilligers, waarvoor onze dank.
Inmiddels is ook het bloemenmengsel gezaaid en er zullen nog een paar
paaltjes worden geplaatst.
Dorpssite
Met genoegen kan ik u vertellen dat onze nieuwe dorpssite goed wordt
bezocht.
De
redactie probeert
‘boven-op-het-nieuws’
te
zitten.
Nieuwsflitsen zijn ook op onze Facebook pagina te zien. Like ons en u blijft
op de hoogte van zaken met betrekking op Oldeholtpade, zoals nieuws,
foto's en evenementen.
Onlangs is de oude domeinnaam weer in gebruik genomen. Om verwarring
te voorkomen wil ik de site van Plaatselijk Belang nog even
noemen:www.oldeholtpade.info. Dit is de dorpssite door en voor het dorp
die door vrijwilligers is opgezet onder auspiciën van Plaatselijk Belang
Oldeholtpade. Voor andere websites over Oldeholtpade nemen wij geen
verantwoording.
Voetjes actie
Op 14 november jl hebben 2 bestuursleden van Plaatselijk Belang de politie
vergezeld tijdens de zogenoemde voetjesactie. Deze actie was bedoeld om
mensen bewust te maken over inbraak gevoeligheid rondom de woning.
Langs de Hoofdweg zijn 100 woningen bekeken en er werden 22 voetjes
neergelegd. Daar had een inbreker zijn/ haar voetstap kunnen zetten.
Evenementsborden
Op 22 november jl is op de Hamersweg het eerste evenementenbord van
Weststellingwerf onthult. Het idee om zulke borden te plaatsen kwam uit de
koker van het bestuur van Plaatselijk Belang Oldeholtpade. De
dorpencoördinator van de gemeente Weststellingwerf vond dit een goed
idee en nam het mee naar de gemeente. De gemeente heeft gepolst bij
andere dorpen of die e rook belang bij hadden. Dit was bij 11 dorpen het
geval en in samenwerking met de Vereniging van Kleine Dorpen is toen het

project opgestart. Het bedrijf Larecon uit Oldeholtpade heeft de fraaie
borden vervaardigd.
Het is de bedoeling dat evenementen op trespa borden op het metalen
raamwerk worden gehangen en verwisseld. Omdat Oldeholtpade met het
idee is gekomen vonden de Vereniging van Kleine Dorpen en de gemeente
dat het eerste bord in ons dorp moest komen.
Wethouder Jack Jongbloed heeft samen met de voorzitter van de VKD en
onze voorzitter Ate Brand de borden onthult.

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

Ons Genoegen
Zo aan het eind van het jaar is het voor zangkoren altijd de drukste tijd
van het seizoen. Veel koren geven dan een kerstconcert of treden op in
kerken en zangdiensten. Alhoewel wij zelf geen kerstconcert geven gaan
we wel op 14 december in Leeuwarden meedoen aan een Winterfestival wat
gehouden wordt in het prachtige natuurmuseum aldaar. Een festival
waaraan diverse koren meedoen en wij zullen daar vanaf 16.00 uur een
deel van ons repertoire ten gehore brengen. Daarbij zijn naast een paar
kerstnummers ook de toppers van ons koor te beluisteren. De locatie is een
prachtige overdekte binnentuin waar het goed toeven is en koorzang goed
tot zijn recht komt.
Ook heeft ons koor op 30 november van dit jaar het Stellingwerfse
volkslied op CD ingezongen t.b.v. de Stellingwarfse Schrieversronte. Op het
moment van dit schrijven is nog niet bekend of dat is gelukt, maar we
zullen daar ons beste beentje voor zetten. Het nummer zal 4 stemmig
worden opgenomen en dat heeft toch wel geleid tot behoorlijk wat uurtjes
repetitie vooraf.

En dan gaan we richting 17 januari 2014. Ons Genoegen bestaat die dag
exact 75 jaar. We gaan dat op die dag intern vieren maar het is zeker de
moeite waard om dat hier te benoemen. Het koor heeft in die 75 jaar
natuurlijk veel meegemaakt, daarover zullen we die dag zeker met elkaar
van gedachten wisselen . Ons koor is nu op een geweldige sterkte met
meer dan 40 leden en een zeer gevarieerd repertoire wat zeker in de
huidige tijd past. En dat zullen we straks in april aan de inwoners van ons
dorp laten horen als we op zondag 13 april een jubileumconcert gaan
geven. Wij nodigen u nu al uit om die datum vrij te houden. We zijn al
bezig een aantal nieuwe nummers in te studeren om ons publiek hiermee
te vermaken. Dat alles onder leiding van onze dirigent Hinke Jelsma die
erin is geslaagd het koor naar een hoog niveau te tillen. Het is dan ook elke
week weer een genoegen om op onze vaste dinsdagavond te repeteren.
Zo hebben we u weer op de hoogte gebracht van ons wel en wee. Ons rest
u allen een heel fijne decemberperiode toe te wensen. Geniet van de
gezelligheid en als u naar een kerstconcert gaat van welk koor ook,
realiseer u dan dat elk koor waarvan u geniet daar heel veel gezamenlijke
oefentijd vooraf in heeft gestoken.
-Met Genoegen------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V
Rocknight rockt
Zaterdag 16 november was de jaarlijkse Rocknight in café van der Meer. De
band Alice Springs trad op en de jeugdband Cash Back verzorgde het
voorprogramma. En wat voor één! De sfeer zat er al snel goed in en het
was vroeg druk. Alice Springs speelde daarna het café helemaal plat. Er
werd door het publiek volop meegezongen en gedanst. Beiden bands
speelden sterk en genoten van elkaars optreden. Tot in de late uurtjes
werd er door gefeest.
Het VVV wenst iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond,
maar natuurlijk ook een feestelijk Nieuwjaar.

The Flying Stars
Wat een drokte dit seizoen veur the Flying Stars. Veur oonze eigen
optredens in daansdomein Drenth, weren we al in Nieuw Amsterdam en
Sickengaoord.
De uutvoerings op 2, 8 en 9 november weren weer gezellig drok, mit
daansmeziek van de Muiters.
Netuurlik hebben we ok dit seizoen nog een optreden in Noordwoolde. Dit
zal wezen op zaoterdagaovend 15 feberwaori. Diegene, die de
donneteurskaorten nog niet bruukt hebben, kun disse dan gebruken.
We hebben net nog optreden in Langedieke en Wapse. Geweldig! Et staot
zoas gewoonlik even wat stille in december. Half jannewaori gaon we eerst
weer naor Lindestede veur een soort rippetiesie en dan moeten we nog
zoe’n 10 keer vot. Ja, et is genieten mit dit leuke groepien.
Veur veerdere informaosie kun jim kieken op www.flyingstars.nl
-----------------------------------------------------------------------------------

IJsclub Naar Buiten
Nieuwe verlichting
Op 2 november jongsleden is de ijsbaan aan de westzijde voorzien van
nieuwe palen en armaturen voor de verlichting van de ijsbaan. De palen
waren in een slechte staat zodat ze aan vervanging toe waren. Er stonden
ijzeren palen in, die nu vervangen zijn door aluminium. De bestuursleden
waren allen om negen uur aanwezig en met behulp van de manitou van
Bouwbedrijf Kemper zijn de oude palen verwijderd en nieuwe geplaatst!
BOUWBEDRIJF KEMPER bedankt voor jullie medewerking!

Kinderopvang ’t Hummelhûs
De hummels van ’t Hummelhûs hebben, samen met de
leerlingen van De Striepe en de oudste klassen van ’t Holtpad, geld
verzameld voor Serious Request door de verkoop van kaarten met zaadjes.
Daarnaast heeft ’t Hummelhûs een 2e handskledingmarkt gehouden
waarvoor de helft van de opbrengst ook voor dit goede doel was. De
opbrengst van de acties is ruim € 1000,- . Een bedrag waar we trots op
mogen zijn.
Kinderopvang ’t Hummelhûs gaat haar aanbod verbreden. Naast
dagopvang, naschoolse- en vakantieopvang en zorgopvang kunnen ouders
tegenwoordig ook bij kinderopvang 't Hummelhûs terecht voor diverse
workshops en cursussen. Om deze workshoppen en cursussen te volgen
hoef je geen klant te zijn bij 't Hummelhûs, iedereen is welkom.
Zo is er dit jaar een kinderEHBO-cursus geweest waar veel ouders aan deel
hebben genomen. Vanwege het grote succes volgt er in maart weer een
cursus. De samenwerking met natuurtuin 't Hummelhûs (grote moestuin en
boerderijwinkel bij de locatie in Oudehorne) biedt ook mooie kansen. Met
regelmaat worden er kookworkshops gegeven door Dick Noteboom. Dick
inspireert mensen met mooie gerechten en helpt je hoe je kunt koken
zonder pakjes. Jonge ouders kunnen ook langs komen in het oudercafé en
kunnen deelnemen aan een workshop voor bewust contact met je baby of
kind. Voor elk wat wils dus.
't Hummelhûs is het duurzaamste kinderdagverblijf van het jaar geworden
in 2012. Theresia Tel mocht dit jaar in de jury zitten van 'de Groene giraf'
en heeft de genomineerden van 2013 bezocht en meebeslist wie dit jaar de
prijs krijgt. Hoewel de titel overgegeven moest worden vindt 't Hummelhûs
duurzaamheid nog erg belangrijk. In het kader van duurzaamheid wordt de
2e handskledingmarkt een terugkerend initiatief. Op woensdagavond 12
maart is de volgende kledingmarkt in Oudehorne. In oktober zal er weer
één zijn op de locatie in Oldeholtpade. De helft van de opbrengst van de
kledingmarkt gaat altijd naar een goed doel.
Dinsdag 10 december organiseert de buitenschoolse opvang van ’t
Hummelhûs een informatieavond. Deze wordt gehouden in ’t Anlopien en
begint om 20.00 uur.

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

De Striepe
Groep 5/6
Het Sprookje
We gingen op de fiets naar het sprookje. Het was leuk en gezellig.
Toen we er waren, waren er al veel kinderen van een andere school.
Toen het begon was het leuk en gewoon.
Toen het doek dicht ging en weer open was het veel leuker.
In de pauze deden we steeds dans oefeningen.
Het ging over een geheime sleutel en levende schilderijen.
Groetjes Yoran en Kars

Naar het sprookje
We gingen fietsen naar het sprookje
Toen we er waren gingen we naar binnen meester Frits legde uit wanneer
er pauze was. Toen gingen we op onze plek zitten toen ging het sprookje
beginnen de gordijnen gingen open we gingen lekker zitten kijken, toen
was het de 1ste pauze was gingen we dansen en toen begon het sprookje
weer juf Anita was een man ze was een dief
En dat vonden wij best grappig. En toen was er weer pauze en kregen wij
appelsap en een soesje en toen ging het weer beginnen. Het sprookje was
toen bijna voorbij. Toen was het voorbij. En gingen we op de fiets weer
naar huis.
Groetjes Vera en Ellen 
Het sprookje
We gingen fietsen naar het sprookje.
Toen we er waren gingen we naar binnen.
En toen waren we op de stoel gaan zitten en meester zei nu begint de
voorstelling. Toen begon het sprookje en toen gingen de gordijnen open.
Juf Anita deed ook mee als dief.
Toen was het eerste bedrijf klaar. Toen gingen het pindakaas lied zingen.
En bij het volgende pauze kregen we eten en drinken we kregen appelsap
en een room soesje. En toen was het afgelopen.
Van Wytse en Dolf
Het sprookje
We moesten om 10 voor 1 op school zijn.
En toen gingen we op de fiets naar het sprookje. We moesten de fietsen
neerzetten. Toen gingen we op de stoelen zitten. Het gordijn ging open.
En toen begon het sprookje.
Het begon met een man die heel mooi kon schilderen. Toen kwam er een
meisje, die vond de schilderijen heel mooi. Alleen die mocht niet op de
zolderkamer komen van haar moeder. Toen kwam haar moeder, de schilder
draaide het schilderij op de kop. De moeder dacht dat het een bloemenvaas
was. Maar het was haar eigen dochter. Toen gingen we liedjes we zingen in
de pauze, dat was heel saai. Na de pauze werd het een beetje spannender
en kwam ook juf Anita in beeld. Juf Anita was de slechterik en vond de
magische sleutel. Hiervoor werd ze gestraft en werd uiteindelijk wel weer
vrijgelaten. Wanneer ze nog een keer in de buurt van het kasteel kwam
hakten ze haar kop eraf. En ze leefden nog lang en gelukkig, toen gingen
we op de fiets terug.
Stef en Sander
Het sprookje.
We zijn met de fiets naar het sprookje gegaan
Het was heel gezellig en heel grappig en juf Anita speelde de boef.
Juf Linda was Flores en juf Yvonne was de schoonmaakster
en Grietje was de schilder en er was een geheime sleutel
en die zat in de klok en er was een griezel toren kamer als de klok twaalf
uur slag kwamen de schilderrijen tot leven en toen stapte ze uit de
schilderijen dat was raar! Toen gingen we naar huis.
groetjes Kimberly en Amber!

Sprookje
We gingen naar de bult om een sprookje te bekijken .
Het was heel leuk om er naar heen te fietsen .
Er was geen ongeluk gebeurd met het fietsen.
We kwamen aan bij de bult.
We moesten onze fietsen in de rekken doen.
We gingen naar binnen.
We gingen op onze plekken zitten.
Het sprookje begon.
Het begon met een zolder van een schilder.
Het was in een kasteel.
Ze begonnen vrolijk.
Later kwam meneer van stelen.
Dat was juf Anita.
Later was Anita een boef.
Die de magische sleutel in handen had
In de schilderrijen waren Floris en Adel.
Adel zei de hele tijd Floris. En opeen zei Floris heel hard adel!
En groetjes Jort En Wouter!
Als portretten spoken
Sprookje 2013
Wij zijn naar een sprookje geweest in Ter Idzard op de fiets met 5/6/7/8 en
het was donderdagmiddag en we moesten eerst nog naar school en toen
gingen we bij groep 7 en 8 staan en als tweetalen en Anna-Fleur mocht
met Vera en Odilia met Nynke Potijk en toen we er waren moesten we nog
even wachten toen mochten we naar binnen even later begon het en het
was heel leuk. En juf Anita speelde er ook in en in de pauze kregen we een
soesje en appelsap en die vond ik een beetje lekker.
Einde van Odilia en Anna-Fleur
Sprookje 2013 als portretten spoken
Vanaf groep 5 tot groep 8
Gingen we op de fiets naar Ter Idzard naar het sprookje. Kinderen van
groep 5 en 6 moesten naast kinderen van groep 7en 8.
Je kon niet raden hoe het sprookje hete ik heb nog nooit van het sprookje
gehoord. Maar het was wel leuk.
In de eerste pauze gingen we dansen en de tweede pauze kregen we wat
te eten en drinken en toen weer dansen.
Onze juf speelde er ook nog in ze heet Anita de vries.
Regie Nelie Mulder
Kleding Anneke bont
Decor Hillebrand Diever Jan Jacob visser
Grime Tienet Fledderus
Muziek Hineke Jelsma
Groetjes Noa en Rebecca.

Sprookje 21-11
We gingen naar het sinterklaas sprookje bij de bult in Ter Idzard
Het was erg leuk en grappig het ging eerst over iemand die schilderde en
een meisje dat ging hij haar schilderen. maar dat meisje mocht niet naar
buiten van haar moeder . En als ze dat deed dan kreeg ze een week geen
zakgeld meer en ze deed het toch en toen kwam ze toch en ze zeiden
eerlijk de waarheid. De moeder vond het goed dat ze nog even bleef en
toen hadden we pauze.
Na de pauze zaten er twee mensen die in een portret zaten( ze waren nog
levend )ze waren 300 honderd jaar oud en ze kwamen elke nacht om 12
uur uit het portret en kwamen ze kijken of de wondersleutel er nog lag die
lag in de klok. Maar toen kwam meneer van stelen die had de sleutel
gestolen toen wou hij de kluis van het kasteel beroven. Ping ,Wang en de
schilder hadden hem gevangen en ze leefden nog lang en gelukkig want ze
hadden de sleutel gebroken en toen waren alle spoken en rare geluiden
verdwenen
Einde geschreven door Hans en Tim
------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ‘t Anlopien
St. Maarten is altijd het begin van een hele serie lichtfeesten. De donkere
maanden van het jaar zijn altijd één groot en gezellig gebeuren bij ons op
de peuterzaal. Het thema van de komende weken is dan als
vanzelfsprekend “feest”. Op 5 december zullen wij met de kinderen weer
genieten van een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. We vieren het dit
jaar weer in de Bult in Ter Idzard.
Een week later zullen de ouders en verzorgers zelf creatief bezig zijn op
een doe-avond. Er wordt dan iets moois voor het kind gemaakt dat op de
gezellige Kerstochtend gegeven wordt. De kinderen gaan die ochtend met
hun leidsters wat lekkers drinken en kerstbrood eten.
De weken voor de Herfstvakantie hebben wij gebruik mogen maken van de
vrijwillige inzet van Eddy Zeeman. Hij heeft samen met juf Alie de
dinsdag/vrijdaggroep gedraaid. De kinderen waren enthousiast en hijzelf
vond het leuk om de peuterzaal van zijn zoon ook eens van die kant te
zien. Langs deze weg willen we Eddy nogmaals bedanken voor zijn inzet.
-Oudercommissie en leidsters ’t Anlopien-----------------------------------------------------------------------------------Uitloting van de renteloze aandelen 2013 van peuterspeelzaal ‘t
Anlopien
Het bestuur van de Stichting ’t Anlopien heeft in de vergadering van 5
november 2013 de jaarlijkse uitloting van de renteloze aandelen verricht.
De uitslag is te vinden op www.anlopien.nl
onder ‘nieuws’. De
‘aandeelhouders’
hebben
inmiddels
bericht
ontvangen
van
de
penningmeester.

Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Excursie Natuurgebied De Deelen
Woensdag 23 oktober zijn we met zo’n 15 jeugdleden van de Vogelwacht
naar natuurgebied ‘De Deelen’ geweest.
Een eeuw geleden werd er turf gegraven, nu is het een rijk natuurgebied.
Bloed, zweet en tranen offerden de veenarbeiders van een eeuw geleden
om turf bovengronds te krijgen. Meteen ten noorden van Heerenveen
leidde deze noeste arbeid niet
alleen tot wagonladingen turf voor
in de kachel maar ook tot rijke
natuur: het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van
water, riet, moerasbosjes en
kleine, smalle graslanden.
Die graslanden zijn de legakkers
waarop het veen uit de petgaten
te drogen werd gelegd. Ook zijn
nog de dijkjes te zien die de polder
moesten beschermen tegen het
wassende water uit de Middelzee,
een zeearm die in de middeleeuwen dwars door Friesland liep. Ondanks de
dijkjes overspoelde de Middelzee de polders
regelmatig waarbij een laagje zeeklei werd
afgezet.”
De jeugd van de Vogelwacht heeft zich in dit
natuurgebied ook prima vermaakt. Ze kregen
een papier mee met daarop een aantal
gevarieerde opdrachten, zoals het op de foto
zetten van verschillende planten, bomen en
paddenstoelen; het verzamelen van bladeren
en vruchten; het noteren van de dieren, die ze
zagen; het beantwoorden van verschillende
vragen. En ook een aantal doe-opdrachten, zo
zijn er talrijke kikkertjes gevangen met een
schepnetje, hebben we aan de wieken van een
molen (een tjasker) gedraaid totdat er water omhoog kwam.
Al met al een leuke en leerzame
ervaring voor zowel de kinderen als de
ouders.
Denk je nu: “Hé, dat lijkt mij ook wel
leuk om lid te worden van de
Vogelwacht Oldeholtpade. Stuur dan
even een mailtje naar:
oldeholtpade@bfvw.nl.

18e Ooldejaorskuier
Ook dit jaar gaan we weer de natuur in voor een frisse wandeling op
zaterdag 28 december. Mijn oog is dit jaar gevallen op de veel geprezen
‘Lendevallei’. We gaan kriskras door de prachtige elzenbroek bossen die
veel doen denken aan een ondoordringbare jungle. Ook bekijken we de
nieuwe natuurontwikkelingsgebieden die nu al langzaamaan vollopen met
regen- en grondwater. Hopelijk zien we nog wat wild en enkele speciale
wintergasten. De tocht is ± 7 kilometer en heeft weer een hoog gehalte aan
cultuurgeschiedenis en andere wetenswaardigheden. Kortom een aanrader
voor de nieuwsgierige natuurliefhebber.
Vertrek: 13.15 uur bij café Wever
Laarzen warm aanbevolen. (sommige delen stonden eind november al
onder water). Na afloop is er weer de traditionele snert of bruine
bonensoep bij café Wever. (Kosten voor eigen rekening)
Opgave voor 25 december: Freddie de Vries tel. 688749

Foto: Ruurd Jelle van der Leij

Karkeproat
Paus Franciscus en de armoede.
Het was vorige maand een nieuwsitem bij RTL. De Paus sprak een menigte
mensen toe. Midden op een groot podium. Een beetje kwetsbaar stond hij
daar. Achter hem een witte zetel en daar weer achter een paar mensen,
heb ik gedacht, als bewaking. Plots klimt er een Italiaans ventje op het
podium. De Paus gaat onverstoorbaar verder. Het jongetje drentelt ietwat
dromerig in de richting van de Paus. Naast hem gekomen, legt hij zijn
armpjes om zijn benen, Franciscus glimlacht, aait de knul over zijn bol en
het jongetje gaat vervolgens achter hem op zijn mooie witte zetel zitten. Ik
vond het een ontroerend tafereeltje. De paus, op zo’n groot podium,
feitelijk alleen, met achter zich zo’n officiële stoel en dat jongetje dat
spelenderwijs zich van niets bewust in zijn wereld stapt en dat hele
gebeuren zo menselijk maakt, lichtvoetig, vrolijk maakt. Het past trouwens
wel bij deze paus. Hij houdt van het contact met de ‘gewone’ mensen.
Doorbreekt protocollen om plots te doen en te zeggen wat zijn hart hem
ingeeft. Toen Jorge Mario Bergoglio, zijn echt naam, op 13 maart tot paus
werd gekozen, nam hij de naam Franciscus aan. Hij zou dat hebben
gedaan, omdat Franciscus in zijn tijd opkwam voor de armen en Jorge
Bergoglio zich daar ook sterk voor wil maken.
Franciscus van Assisi
Maar nu dan, wie was Franciscus, de echte, de vroegere Franciscus. Wij
kennen hem hoofdzakelijk van het Zonnelied (dit lied bezingt de schepping
in termen van broeder en zuster) maar waar en wanneer leefde hij en wist
hij zich geroepen?
Franciscus leefde van 1181 tot 1226. Hij is de zoon van een rijke koopman
uit het stadje Assisi, 200 kilometer ten noorden van Rome. De familie was
welgesteld, hoorde tot de stand van de kooplui. Zijn vader verbleef in
Frankrijk toen hij geboren werd en gaf hem bij thuiskomst de naam
Francesco (Fransman). Franciscus maakte een bekeringsproces door van
enkele jaren. Werd bijzonder getroffen door het leed van melaatsen, die in
zijn tijd volledig uit de samenleving werden verstoten. Hij bekeerde zich tot
een leven van armoede, gebed, dienstbaarheid aan de melaatsen en
armen, ontevreden over de leegheid van zijn leven. Het liep uit op een
radicale keuze om Jezus te volgen in al zijn eenvoud. Hij trok zich terug in
de eenzaamheid en wilde zelf de allerarmste zijn. Hij bedelde zijn dagelijks
voedsel bij elkaar, daarvan delend met anderen die minder hadden dan hij.
Hij bracht een beweging op gang van mannen en vrouwen, die een
eenvoudige levenswijze nastreefden, die dicht bij God, andere mensen en
de schepping staat.
Wat laatste ‘dicht bij de schepping staan’ betreft; Franciscus staat bekend
als dierenvriend. Van hem werd gezegd dat hij preekte voor de dieren. Er
zijn heel veel verhalen over Franciscus en zijn contact met dieren: vogels,
paarden, ezels, wormen, mieren, vissen, eekhoorns en nog veel meer. In
een dorpje volgde een lammetje Franciscus tot in de kerk en knielde naast
hem neer. In de buurt van Venetië probeerden Franciscus en zijn vrienden
te bidden. Maar de vogels floten zo hard, dat het haast niet mogelijk was.
Franciscus liet ze zwijgen. Een valk wekte Franciscus ’s morgens, zodat hij

op tijd in de kerk kon zijn. In 1223 viert hij kerst met een levende
kerststal. Franciscus sterft op 4 oktober 1226, zijn sterfdag is
Werelddierendag geworden.
Armoederapport 2013
Dat paus Franciscus de armoede op de kaart heeft gezet is een te groot
woord. Hij brengt het wel indringend onder de aandacht, zeker! Maar het
besef dat er armoede is, gewoon ook in ons eigen land, is er altijd wel. En
wie zich dat niet bewust is, doet er goed aan het armoederapport van de
kerken te lezen dat vorige week is verschenen op www.kerkinactie.nl. Het
geeft inzicht in hoeveel kerken hulp verlenen om armoede te bestrijden en
dat is niet weinig, maar het geeft ook inzicht hoe er armoede wordt
geleden, en dat dat, het valt te voorspellen, de laatste jaren niet minder
maar eerder meer is geworden. De gevolgen van de kredietcrisis, de
economische crisis, de bezuinigingscrisis, zijn bij velen merkbaar geworden.
Er zijn geen reserves meer. Wie zijn baan bijvoorbeeld is kwijtgeraakt,
staat er financieel heel anders voor. Inkomens zijn gelijk gebleven, maar
kosten voor levensonderhoud en huisvesting veel hoger; mensen redden
het niet. Uit het onderzoek blijkt dat armoede in onze samenleving in alle
lagen van de bevolking voorkomt. Carola Schouten (Tweede Kamerlid)
vertelt bij een presentatie haar ervaringen als begeleidster van een
alleenstaande moeder die kwijtschelding van schulden aanvroeg. Ze
hebben samen wel 15 formulieren moeten doorploegen. “De nieuwe kloof is
geworden; wie is wel en wie is niet in staat om door de bureaucratie heen
te komen.” Kerkelijke pastorale netwerken spelen een grote rol in het
signaleren van armoede.
Bijvoorbeeld door het ondersteunen van
voedselbank, opvanghuizen en ga zo maar door. Er worden aanbevelingen
gedaan in het rapport, waar hoop- en vooral verwachting- uit moet klinken.
Maar waar het maar om gaat, dat is dat armoede ons niet ontgaat. Het lijkt
voor sommigen soms ver van mijn bed, maar is dikwijls dichterbij dan je
dacht.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
Na een gezellig Sint Maarten feest maken we ons op De Striepe op voor de
december maand. Een drukke, maar ook gezellige maand. Niet dat we in de
tussentijd stil hebben gezeten: Groep 7 en 8 hebben hun maandsluiting
achter de rug en het was een muzikaal festijn!
Lucas de Vries is uitgeroepen als voorleeskampioen van De Striepe 2013.
Hij zal onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorrondes in
Wolvega; veel succes Lucas.
Met respect voor de natuur hebben de kinderen van
groep 3 en 4 meegeholpen met het planten van
bloembollen op de hoek van de Pasmalaan.
De pleincommissie heeft in de herfstvakantie een
echte kunstgrasmat op het plein gelegd zodat er
weer gevoetbald kan worden.

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 het schoolplein van De Striepe, de opbrengst
van de collecte was € 407.89
Groep 8 is naar de Doemiddag geweest van het AOC Terra in Wolvega om
kennis te maken met deze onderwijsinstelling ter voorbereiding op de
schoolkeuze.
Alle kinderen van De Striepe hebben hun beste beentje voor gezet voor de
actie Serious Request. Samen met Kinderopvang `t Hummelhus en Obs `t
Holtpad is er voor ruim € 830.- verkocht aan ansichtkaarten met
bloemzaden erin. Dit geld komt volledig ten goede aan het Glazen Huis dat
dit jaar in Leeuwarden staat. Bedankt!
Eind november hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een bezoek gebracht
aan het sprookje in de Bult. Dit jaar werd ’Als portretten gaan spoken’
opgevoerd, met juf Anita in de rol van meneer van Stelen.
Ook heeft er een team van De Striepe meegedaan aan het Remco Heite
schoolschaaktoernooi in het Stellingwerf college te Oosterwolde. Op het
moment van schrijven is de uitslag nog niet bekend, daarvoor verwijzen we
u naar onze website.
Ook in december staat er weer van alles op de planning. Te beginnen
natuurlijk met het feest op 5 december. We hebben een brief gekregen uit
Spanje dat Sinterklaas ook dit jaar op donderdag 5 december een bezoek
zal brengen aan De Striepe. Vol verwachting klopt ons hart hoe de
aankomst van Sinterklaas dit jaar zal zijn. We zullen Sint en Piet met
respect ontvangen! `s Middags zal de leerlingenraad een programma
verzorgen voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Wat ze precies gaan doen is
nog een verrassing. Via de website houden we u op de hoogte. Na
Sinterklaas stomen we door naar de Kerst, hieraan zullen we ook weer
aandacht besteden. Waarschijnlijk wordt het dit jaar weer 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!
Juf Paulien is ondertussen met zwangerschapsverlof gegaan, ze hoopt in
2013 nog te bevallen. We wensen juf Paulien een fijne tijd toe en hopen dat
alles naar wens zal verlopen. Meester Arjen heeft dus
nu de gehele week de leiding in groep 5/6.
In 2013 verschijnt er geen editie van de Holenpathe
meer.
Voor foto`s van alle festiviteiten kunt u natuurlijk
altijd een kijkje nemen op www.obsdestriepe.nl . In
2014 leest u meer over het wel en wee van De
Striepe. Tot de volgende Holenpathe.
-Namens het Striepe team, Anita de Vries-

S.C.O.
De korfballers hebben respect voor Pluvius en Koning Winter
De korfballers zijn blij dat ze vanaf medio oktober het buitengebeuren
hebben mogen inwisselen voor het acteren in de zaal. Nadat onze
hoofdmacht het veld had afgesloten met vier punten uit zeven wedstrijden
en daarmee hekkensluiter is in de veld Hoofdklasse mag men nu proberen
het vege lijf te redden in de zaal op het zelfde niveau. En dat wordt gezien
de tegenstand mogelijk nog lastiger dan op het veld, waar komend voorjaar
zo op het oog echter nog volop ontsnappingsmogelijkheden zijn. Te vaak
had onze hoofdmacht echter te veel respect voor de naam en kracht van de
tegenstander, waardoor men minimaal 3 tot 4 winstpunten misliep. Startte
SCO in de zaal met een forse, ingecalculeerde nederlaag tegen
kampioensgegadigde DOS ’46, de week daarop volgde een opmerkelijk
herstel in de vorm van een nipte overwinning op veld-ereklasser Unitas uit
Harderwijk. Hopelijk is dat de opmaat voor een succesvol zaalseizoen,
waarin men overigens reeds bij de start in de zaal geconfronteerd werd met
een aantal ernstige en langdurige blessures aan de toch al mager bezette
dameskant.
De onlangs gehouden ledenvergadering stond vooral in het teken van de
financiën ook al werd dit boekjaar met een kleine plus afgesloten door de
sponsoring vanuit Traffic Support, de batige saldi van het voetbaltoernooi
en de beide georganiseerde NK’s. Om echter voldoende te kunnen
reserveren voor de vervanging van het kunstgras in de nabije toekomst zal
er vaker en indringender gekeken worden naar de kwartaalinkomsten en –
uitgaven door Ilona Tjassing als schakel tussen het bestuur en het
driemanschap dat de financiële administratie reeds drie jaar lang naar volle
tevredenheid verzorgt. Men beraadt zich nog op een aantal financiële acties
en gaat de vinger op de knip houden bij niet begrote zaken.
In deze zelfde jaarvergadering werd Evert Frieswijk als voorzitter herkozen
en Barry Oostra in de kascommissie benoemd, terwijl Stefan Postma als
reserve lid gaat fungeren. Sponsorcommissielid Meta Betten-Binnema kreeg
het ereteken uitgereikt vanwege haar lange en uitstekende staat van dienst
evenals Josta Westenbroek als secretaresse en aanjager in de
actiecommissie. Martijn Koopman werd gehuldigd vanwege zijn 25 jarig
lidmaatschap, terwijl jeugdtrainer Thijs Bakker en de leden van de
Commissie Wedstrijdzaken in het zonnetje gezet werden vanwege hun
wekelijkse inzet en betrokkenheid op het gebied van training geven en de
weekbrief.
Mogelijk dat de eerste 2 mille dit jaar verdiend kan worden door buiten de
boeteregeling te blijven van de Rompregeling Arbitrage nu onlangs 5 heren
geslaagd zijn voor de theorie van Bondsscheidsrechter. In de komende
weken gaan zij proberen hun kennis in praktijk te brengen binnen de lijnen,
waarna een Proeve van Bekwaamheid kan worden aangevraagd. Met een
verplichting van 85 wedstrijd in de zaal en 65 op veld die gefloten of
beoordeeld moeten worden is uitbreiding zeker een must na het afhaken
van een paar geblesseerde arbiters.

In de komende tijd is er traditiegetrouw weer de nodige aandacht voor een
pietentraining bij de jongste jeugd, de jaarlijkse kerstdis, de Korfbal
Challenge in Rotterdam het DPT toernooi in Roden voor geselecteerde
noordelijke en Friese korfbaljeugd waar SCO ook dit jaar één van de
grootste leveranciers is. Daarnaast mag Marloes Frieswijk in de komende
weken in Zeist opnieuw een gooi doen naar Nederland <19 van bondscoach
Kees Vlietstra.
In de komende weken staan de volgende thuiswedstrijden gepland:
Zaterdag 30 november 20.00 uur SCO 1 – SKF 1; zondag 22 december
14.30 uur SCO 1 – Groen Geel 1; zaterdag 11 januari 20.00 uur SCO 1 –
DOS ’46; zondag 26 januari 14.30 uur SCO 1 – AW/DTV
Voor meer recente informatie over de komende zaalcompetitie en de
vereniging kan men terecht op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Zondagsschool

A STAR is born
Bijna is het weer zover, kerstfeest, het kinderkerstfeest van de
zondagsschool. Met dit jaar als thema ‘A star is born!’. Je hoort het mensen
wel eens zeggen als een artiest doorbreekt: A star is born! Tja en wie zou
er geen ster willen zijn! Of zelfs een wereldster! Laten wij nou tijdens dit
kinderkerstfeest een geweldige wereldster mogen begroeten! Wij nodigen u
daarbij uit om deze ster met eigen ogen te zien! Dus wilt u ook weten
welke ster ons bezoekt kom dan op 22 december om 17.30 uur naar de
kerk in Oldeholtpade! U en jij komt toch ook? De kinderen en de leiding van
de zondagsschool hebben weer zin in dit leuke kinderkerstfeest!
Wie: voor iedereen!
Waar: Kerk in Oldeholtpade
Tijd: aanvang 17.30 uur
Datum: 22 december 2013
Graag tot dan en een vriendelijke groet van alle kinderen van de
zondagschool en leiding.
------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
Hallo allemaal!
Hier zijn we weer met een stukje over de Kangoeroe Klup!
Op dit moment zijn er zo’n 20 kinderen die iedere zaterdagochtend komen
gymmen bij de Kangoeroe Klup. En er staan alweer een aantal kinderen te
popelen om te mogen beginnen en zij kunnen dan ook niet wachten tot ze
eindelijk jarig zijn en 3 jaar worden!

Op dit moment trainen we in 2 groepjes, de oudste kinderen (4/5 jaar) en
de jongste kinderen (3 jaar). De oudsten kunnen hierdoor wat moeilijkere
oefeningen gaan doen. Op het einde van de training sluiten we altijd
gezamenlijk met een spel af. De oudsten laten de jongste kinderen zien hoe
het dan moet en de jongste kinderen pikken het dan heel snel op!
Naast de ‘normale’ trainingen zijn er ook speciale thematrainingen. Door
het jaar heen hebben we de verkleedtraining, de pietentraining, de
paastraining, de oranjetraining en de afsluitende training met ouders. De
verkleedtraining hebben we inmiddels gehad en de foto’s zullen dan ook
snel verschijnen op de site van www.kvsco.nl.
Zaterdag 30 november staat de Pietentraining gepland! Alle kinderen
mogen dan als pietjes naar de training komen en als we goed ons best
doen behalen we misschien wel ons Pietendiploma! Dat zou leuk zijn! Zou
er ook dit jaar weer een Zwarte Piet mee komen trainen?
Zaterdag 18 januari mogen wij weer het Kangoeroe Evenement
organiseren! Dit wordt zoals ieder jaar gehouden in de Steense te Wolvega.
Hier zullen alle Kangoeroe kinderen uit het noorden naar toe komen. En we
kunnen jullie alvast het thema verklappen. Het thema zal dit keer zijn
KABOUTERLAND!
(Ssssssttt…..
nog
niet
doorvertellen
hoor).
Groetjes,
Marit van den Boogert, Caya Dikken, Annemijn Zwolle en Cobie Brand
------------------------------------------------------------------------------------

Kookrubriek
Appeltaart 20/24stukjes
Ingrediënten:
500 gr zelfrijzend bakmeel
500 gr bruine basterd suiker
250 gr havermout
400 gr gesmolten margarine
2 kilo elstar appel
2 eetl. kaneel
4 eetl. suiker
Ingevette bakplaat
Alle droge ingrediënten mengen en daarna de gesmolten margarine erbij
voegen. Dit goed vermengen en een poosje laten staan.
Een bakplaat invetten.
Het mengsel op een bakplaat uitstrijken en stevig aandrukken.
De appels schillen en raspen( keukenmachine) daarna vermengen met
kaneel en suiker. Dit over de bodem verdelen.
In een voorverwarmde oven op 170 graden voor 40 minuten bakken.
(elektrische oven)
Tip: Een dag van te voren bakken, dan is hij nog lekkerder.

OLIEBOLLENACTIE V.V.O.
Oudjaarsdag huis-aan-huis
Op Oudjaarsdag gaan we heerlijke, verse oliebollen verkopen langs alle
deuren in Oldeholtpade, Nijeholtpade, Ter Idzard en De Hoeve, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom. Deze 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

----------------------------------------------------------------------------------Nieuwjaars bosloop
Op zondag 5 januari organiseert de voetbalclub een bosloop.
Vanaf de F jeugd tot en met de 50+ senioren kunnen één of meerdere
ronden(± 1km) lopen. Er zal tijdwaarneming aanwezig zijn en de start en
finish liggen bij de kantine.
De aanvang is 13.30 uur en de jeugd wordt per categorie ingedeeld.
Opgave een half uur van te voren. Ook niet leden mogen meelopen.
Na afloop kan er in de kantine nog even gezellig nagezeten worden.

BOER

K L A A S (naar Boerke Naas van Guido Gezelle)

Wie kent er niet een jonge vent
die droomt van wat succes
en die, als dat niet daadlijk lukt
zijn troost zoekt bij de fles?
Boer Klaas had een grote Holstein koe
'n "donders moaie ko"
dat vond Klaas zelf, de buren ook
"Ga toch eens naar een show".
De koopman zei: "De eerste prijs
die kan je niet ontgaan".
zo werd boer Klaas wat opgefokt
hij kon dat niet weerstaan.
Maar op de show? helaas, helaas
't liep anders .....'t is te gek,
de koe van Klaas werd afgekeurd
't had een bargebek!!!
Oh, oh, wat ging de boer te keer
't liep echt wat uit de hand:
"Die juryleden? ik scheit er op....
..die hebben geen verstand".
Daarna verdween hij in een kroeg
de pijn moest weggespoeld
daar kreeg hij vrienden, niet te min
al was dat onbedoeld
Zo lag aan 't einde van de dag
Klaas onder het biljart
en op het showveld stond zijn koe
alleen nog en verward
En ondertussen droomde Klaas
van lintjes en van show
pas toen hij 's morgens wakker werd
vroeg hij:"Whèr is myn ko??"
"Die is door iemand weggehaald,
't was toen al middernacht".
en volgens iemand anders
was het dier ook al geslacht.
Dit is het droeve einde
van een boer met een grote wens:
te mogen pronken op een show.
och, ook een boer is maar een mens!.......

Prikbord
Kerstkaarten
Er zijn nog kerstkaarten over van de actie
van vorig jaar. Het gaat om 5 kaarten per pakje,
met foto’s van het dorp.
De kaarten zijn uiteraard niet gedateerd
en gaan weg voor slechts €1 per pakje!
De opbrengst gaat naar Serious Request.
Verkrijgbaar bij Heleen Booij,
G.F. Vosstraat 20, tel. 688451

Heeft u resten kaarsen? Wilt ze bij mij brengen?
Ik werk namelijk met mensen met een
verstandelijke beperking. Zij smelten deze
kaarsen
en maken er weer bruikbare kaarsen van.
Alvast bedankt.
Truus Westenbroek, Scheenebospad 10

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

Gratis af te halen:
Esdoorn met donkerrood blad
Freddie de Vries, Hoofdweg 128

Oecumenische kerstviering in de
Stephanuskerk in Oldeholtpade
Op donderdagavond 19 december.
Aanvang: 19.30uur

Kinderpagina

Kinderpuzzel
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal
verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak van de overgebleven letters
het puzzelwoord.

advent
arreslee
bal
diner

ezel
jezus
kaars
kaart

kerstboom
kerstman
krans
kribbe
Oplossing

licht
maria
pakje
piek

rendier
stal
ster
vrede

Activiteitenagenda
10-12-2013
16-12-2013
19-12-2013
22-12-2013
28-12-2013
31-12-2013
05-01-2014
18-01-2014
19-01-2014
15-02-2014

Info-avond ‘t Hummelhus
Oud papieractie De Striepe
Oecumenische kerkdienst
Zondagsschool,
kinderkerstfeest
Ooldejaorskuier
Oliebollenactie V.V.O
Nieuwjaarsbosloop
Inleveren kopij
Mountainbike
The Flying Stars

20.00 uur, ‘t Anlopien
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
19.30 uur, Stephanuskerk
17.30 uur, Stephanuskerk
13.15 uur, café Wever
Tussen 9.00 en 12.00 uur
13.30 uur, V.V.O. kantine
9.30 uur, Kantine S.C.O.
Noordwolde

N.B.
Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit
afspreken? 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 mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, waar en hoe laat. 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.
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