Voorwoord
Officieel is meteorologisch de zomer al afgelopen, maar vaak worden we in
Nederland getrakteerd op een mooie nazomer voordat de warme kleren
weer uit de kast kunnen.
’s Avonds gaat de zon weer veel eerder onder dan we eigenlijk graag willen.
Maar wat kan het een mooi schouwspel zijn wanneer ze ons trakteert op
een ondergang waarbij de lucht en wolken prachtig rood/oranje kleuren.
Augustus was de oogstmaand, maar ook nu is er nog van alles om ons heen
te vinden in de natuur en de tuin. Er zijn o.a. nog bramen, bessen,
frambozen, appels en pruimen te vinden, al is de grootste opbrengst al
geweest. Er zelf jam, sap of zelfs wijn van maken is een echte aanrader.
Een rondje lopen door het bos of ons dorp is zeker de moeite waard!
Het begin van de herfst betekent een nieuw seizoen voor de Holenpathe en
zoals altijd is de redactie er weer helemaal klaar voor. Zoals u van ons
gewend bent hebben we vaste rubrieken zoals Buurtpraot, Dorpshistorie en
Wetenswaardigheden, maar ook nieuws van onze verenigingen en scholen
waar wij erg blij mee zijn. En dit seizoen hebben we ook twee nieuwe
rubrieken, waarin wij langs gaan bij de vrijwilligers uit ons dorp én een
bezoekje brengen aan één bepaald huisnummer van verschillende straten…
Wij wensen u wederom veel leesplezier en fijne nazomeravonden toe.
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:

25 oktober 2014
Thema: Avondrood
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Burgerlijke stand
Geboren:
19-07-2014 Noor

Dochter van Anouk en Bas Simons
Hoofdweg 118a
------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Inwoners:
Piet, Veronique, Marit, Tessa en Yvonne
Hoofdweg 192
Kuperus
Erik, Thyrza, JelleFrank(16 jaar),Jetze
Weidekamp 2
Mark(14 jaar) de Wilde
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
23-05-2014 Jurjen Jonker

Voorheen Stellingenweg 20

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

Buurtpraot
Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Zaterdag 30 augustus trakteerde de band Cashback (zeker niet onbekend
in Oldeholtpade en omstreken) op een heus tuinconcert bij de families
Peereboom en de Vries op de Westerhofstraat. Annemiek Peereboom won
het concert, wat eigenlijk bedoeld was voor in de huiskamer, maar wegens
te weinig ruimte werd het verplaatst naar de achtertuin(en). De mannen
van de band hadden de veranda tot hun beschikking en speelden een aantal
nummers voor het genodigde publiek. En dat was zeker een succes!
Cashback, nogmaals bedankt voor deze geweldige avond!
* Dezelfde avond vierde Jolanda Halsema haar vijftigste verjaardag, nog
van harte gefeliciteerd!
* Buurtvereniging de Westerhof hield in augustus de jaarlijkse barbecue in
de tuin van de familie Maatman. Het weer was een succes en zeker gezellig.
* Motor Bende Olpae organiseert met goed weer vaak spontaan een
toertocht met als startpunt de Westerhofstraat. Rijders uit Oldeholtpade,
maar ook uit Wolvega, Ter Idzard en Steggerda komen bij elkaar en gaan
er in de omgeving een paar uurtjes op uit. Iedereen is welkom om mee te
rijden, dus heeft u een motor en wilt u mee, houd dan onze Facebookpagina
goed in de gaten! (Motor Bende Olpea)
* Romy Waldus is geslaagd voor haar VMBO en heeft het Lindecollege
verruild voor het Friesland College.
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Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* De uitstraling van de Hamersweg is de laatste jaren danig veranderd, o.a.
door de nieuwe(re) huizen. Ook de woning in aanbouw van Alfred en Karin
Plat krijgt steeds meer gestalte en de toekomstige fraaie woning zal tzt het
kamperen in de stacaravan vervangen.
* Na vele jaren van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Ook de oude,
slechte voetbalkantine wordt vervangen. Vele leden van de voetbalvereniging bouwen gezamenlijk een nieuw onderkomen voor de club. Het
resultaat van een aantal weken vrijwillige inzet mag er zeker zijn! Nu de
lange mooie zomerse dagen achter ons liggen is het te hopen dat het
dakwerk niet al te lang meer op zich laat wachten zodat in de herfst/winter
de binnen klussen gerealiseerd kunnen worden. Het is te hopen dat dit
teamwork zich laat verzilveren in de resultaten van de vele elftallen.
* Vaak is er veel te vertellen over onze altijd actieve buurt cq bewoners,
maar deze keer moet ik mij wat beperken in de mededelingen. Niet alleen
gezien de beperking door de redactie gevraagd vanwege de financiële
toestand, maar zeker ook door te weinig inspiratie mijnerzijds.
* Wie wil nou niet op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van veel
dorpsbewoners en de actieve verenigingen? Dus beste mensen geef een
blijk van waardering aan de redactie middels een financiële bijdrage en ons
aller Holenpathe kan blijven bestaan! Juist op verzoek van vele inwoners is
jaren geleden de dorpskrant ontstaan en o.a. dit medium is een
‘bindmiddel’ wat het wonen in Oldeholtpade zo plezierig maakt.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

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

* Familie De Jong was 21 juni 2014
40 jaar getrouwd. Zij hebben hier
een prachtige dag van gemaakt. ’s
Middags hielden zij een feest in de
schuur, die voor deze gelegenheid
erg mooi was aangekleed. Een
aantal buren was hiervoor uitgenodigd en als buurt hebben we een
mooie poort gemaakt en op het
feest een stukje verzorgd. De
voorbereidingen waren altijd erg
gezellig en de saamhorigheid is dan
groot.
* Een groot aantal geslaagden dit jaar in het bos- en buitengebied. Bij de
familie Maatman was het dubbel feest, beide jongens zijn geslaagd. Ook
Leo Westenbroek en Elisa Hoogeveen mochten hun diploma in ontvangst
nemen. Allemaal nog van harte gefeliciteerd en veel succes met de
vervolgopleidingen.
* Ook werden er verre reisjes gemaakt. André Westenbroek is 5 weken in
Zuid-Afrika geweest en heeft hier erg mooie dingen beleefd.
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Een fantastische levenservaring voor André. Ook Tom is voor zijn studie op
reis geweest, hij heeft een tijdje mogen vertoeven in Portugal.
* Bij de familie Scheltinga wordt nu volop gebouwd en de contouren van de
nieuwe woning worden zo langzamerhand zichtbaar.
* Op 20 september is het jaarlijkse buurtuitje. De voorbereidingen zijn al in
volle gang en ook dit jaar wordt het vast weer een groot feest.
------------------------------------------------------------------------------------

Stellingenweg en
Vinkegavaartweg

Anneke Brand en Ria Lantinga - atebrand@hetnet.nl

* Meibloempje 87 (geboren 27-11-2001) is alweer de 8e koe die bij mts
Brand een levensproductie van 100.000 kg melk heeft behaald. Ze heeft
kort geleden weer een kalfje gekregen en is dus nog op het bedrijf
aanwezig. Dit is een bijzondere prestatie en wordt maar door weinig koeien
gehaald.
* 23 mei waren Ate en Anneke Brand samen precies 100 jaar, reden voor
een feestje!
* 24 mei is de Scheltingapolder officieel geopend met een open dag. Sipke
Lantinga mocht voor een dag chauffeur zijn op een taxibusje om de mensen
rond te leiden.
* Antoinette Hermers heeft haar huis verkocht en is verhuisd naar Wolvega.
* Tanja Brand en Stefan Postma zijn verhuisd naar het Boswitje in
Wolvega.
* Aan de Stellingenweg nabij de bushalte zijn eikenprocessierupsen
verwijderd.
* Jurjen Jonker, oud bewoner van de Stellingenweg, is overleden.
* Sipke en Ria Lantinga hebben op 16 aug. j.l. hun 40 jarig huwelijksfeest
gevierd.
* De jaarlijkse buurtbarbeque is dit jaar bij de familie Ouwerkerk door
ongeveer 32 personen bezocht. Het was weer gezellig.
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* De meeste buurtbewoners zijn weer terug van een vakantie. Voor mooi
weer hoefde men dit jaar niet naar het buitenland. Toch vertrokken er zoals
gewoonlijk een aantal bewoners naar Zuid-Europa. Zij hebben dit keer
ander weer gehad. Er is veel meer regen gevallen dan gebruikelijk. Dit
leverde wat ‘ongemak’ op. Maar op De Kampen wonen echte kampeerders.
Ze hebben een prachtige vakantie gehad.
* Voor de zomervakantie was het schrikken voor de buurtbewoners van De
Kampen. Onze buurman Sieger heeft een zware hartaanval gehad. Gelukkig
is alles goed afgelopen en is hij nu weer aan de beterende hand. Van harte
beterschap toegewenst!!
* De laatste dartavond van de buurt is gewonnen door Jan Hoekstra. Hij
gooide de hoogste worp en stond op 1 in het klassement. Jan ging met
twee bekers naar huis.
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Even voorstellen
Hallo,
Wij zijn de familie Kuperus, Piet, Veronique, Marrit van 7, Tessa van 5 en
Yvonne van 1,5. wij wonen sinds 3 Mei aan de Hoofdweg 192 en we vinden
het er erg fijn wonen samen met onze huisdieren.
We komen uit Marssum waar we 13 jaar gewoond hebben maar het was nu
tijd voor wat meer ruimte in en om het huis en vooral wat minder
vliegtuigen.
De kinderen gaan met veel plezier naar De Striepe, we hopen hier nog lang
van dit mooie plekje te genieten.
-Groeten, Familie Kuperus------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Verrassingen bij de restauratie van de toren van de kerk.
Sinds een aantal maanden staat de toren van de kerk van ons dorp in de
steiger. Het kerkbestuur laat en behoorlijke klus uitvoeren die er toe zal
leiden dat de toren weer vele jaren mee kan als beeldbepalend monument
in ons dorp. De constructiedelen worden gerestaureerd en er komen nieuwe
leien op de toren. Ook de wijzerplaten van het uurwerk worden volledig
gerestaureerd en zullen straks weer verguld de tijd aangeven. Zo ook de
haan op de toren die al vele jaren niet meer de juiste windrichting aangaf
zal zijn taak weer naar behoren gaan uitvoeren. In de huidige tijd waarin
veel kerkelijke gemeenten samengaan komt het ook steeds vaker voor dat
er kerkgebouwen te koop worden aangeboden omdat het niet meer door de
kerkelijke gemeenten is op te brengen deze gebouwen te onderhouden. Dat
is gelukkig in ons dorp niet aan de orde. Door goed rentmeesterschap van
de huidige en voorgaande kerkrentmeesters is er altijd goed omgegaan met
de financiële middelen en kunnen we een dergelijke restauratie klus met
behulp van provinciale subsidie uit laten voeren.
Opmerkelijke vondst:
Het plaatselijke bouwbedrijf van Wim Kemper wist de klus naar zich toe te
halen en is al enige tijd bezig. Tijdens de werkzaamheden werd een
opmerkelijke vondst gedaan door de timmermannen, in een hoekje verstopt
in de spanten van de spits stond een fles met daarin een enveloppe. Deze
vondst werd gemeld bij het kerkbestuur en op een avond werd in het
kantoor van Kemper de fles met veel zorg geopend en bleek er een brief in
de enveloppe te zitten die was geschreven door de timmerman
J. Boonemmer in het jaar 1947. Het bouwbedrijf Delfsma was in dat jaar
bezig met werkzaamheden aan de toren. In de brief wordt daar melding
van gedaan. De volgende personen waren toen betrokken bij deze
werkzaamheden. Zoals genoemd de schrijver Jan Boonemmer, wel bekend
in ons dorp, later was hij de leverancier en onderhoudsman van
naaimachines. Klaas Delfsma, op dat moment 19 jaar oud en werkzaam
binnen het eigen bouwbedrijf. Als opperman wordt genoemd G. Hulzinga,
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terwijl het leiwerk werd uitgevoerd door de Gebr. Becker uit Leeuwarden
met als leidekker H. de Jong. De haan van de toren is toen ook verguld en
dat is gedaan door H. Kromkamp, schilder in ons dorp en eigenaar van het
café Kromkamp. Nog dezelfde week is er contact geweest met Klaas
Delfsma en hebben we als kerkbestuur hem een kopie van het schrijven en
een foto overhandigd. Klaas was zeer verrast en wist het zich nog te
herinneren.
-----------------------------------------------------------------------------------Excursie Lendevallei
Op zaterdagmiddag 27 september geef ik een excursie voor inwoners van
het dorp door de Lendevallei.
Onderweg zal ik u wat vertellen over de planten en dieren, en tevens ook
wat over de cultuurgeschiedenis van dit unieke gebied.
De tocht is ±6 kilometer, waterdicht schoeisel aanbevolen (laarzen).
Eventueel een verrekijker meenemen.
Aanvang 13.30 uur. Vertrek: Café Wever per fiets
-Freddie------------------------------------------------------------------------------------

De vrijwilliger
In ons dorp zijn veel vrijwilligers actief op allerlei gebied. Velen beseffen
niet dat zonder hen heel veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan de sportverenigingen, plaatselijk belang, onze
dorpscamping, de kerk, ouderenzorg etc. De redactie van Holenpathe heeft
het idee opgepakt om in elke editie een vrijwilliger centraal te stellen. In
deze eerste Holenpathe van de nieuwe jaargang hebben we gekozen voor
Tienus Diever. De reden om voor hem te kiezen ligt in het feit dat hij op
dit moment als vrijwilliger razend druk is met de realisering van een nieuwe
kantine voor Voetbal Vereniging Oldeholtpade (VVO).
Tienus Diever is een echte dorpsman. Hij is geboren in Oldeholtpade, heeft
enkele jaren in Wolvega gewoond, maar de rest van zijn leven heeft hij
doorgebracht in ons dorp. Voor veel dorpsbewoners is hij bekend vanwege
zijn prachtige Suffolk schapen. Hij heeft in de lange tijd dat hij hier woont
heel veel voor het dorp gedaan. Op dit moment is ook actief als drager bij
de begrafenisonderneming en zet hij met meerdere mensen een
dorpsarchief op.
Enkele jaren geleden is hij uit het actieve arbeidsproces gestapt, omdat hij
de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Het was niet eenvoudig om
niets meer te hoeven en geen structuur meer te hebben. Maar samen met
Grietje heeft hij na een tijdje toch zijn draai gevonden en lijkt het of ze het
elke dag nog druk hebben. Voor hen is het van belang dat ze contact
houden met de mens, want contacten slijten als je er niet in investeert. ‘Je
belandt na het arbeidzame leven op een soort eiland en als je niet oppast
wordt het eiland steeds kleiner’, aldus Tienus.
Welnu dat geldt op dit moment voor Tienus zeker niet. Hij is elke dag
aanwezig op het terrein van VVO. Hij is namelijk coördinator van de
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uitvoering voor de bouw van de nieuwe kantine. En dat is een hele klus. De
planning voor de oplevering is eind december 2014 en dat betekent alle
hands aan deck. Het is belangrijk om de snelheid erin te houden waarbij hij
uitdrukkelijk vermeld wil hebben dat hij één van de vrijwilligers is.
En dat is ook waarom Tienus Diever vrijwilliger is. Hij vertelt dat een
vrijwilliger nooit alleen opereert. Wat hem trekt is het omgaan met anderen
die eenzelfde doelstelling voor ogen hebben. Samen met anderen iets
betekenen voor de leefbaarheid van het dorp is voor hem een belangrijke
motivatie. Voor hem
is VVO ook een
inspiratiebron. Hij is
lid van VVO vanaf
de oprichting en is
enkele jaren geleden pas gestopt
met
voetballen.
Daarnaast is het
huidige vrijwilligerswerk bouw gerelateerd en dat is op
zijn lijf geschreven.
Hij vindt het belangrijk dat hij als
vrijwilliger een project oppakt met een
kop en een staart. In een overzienbare periode de schouders ergens onder
plaatsen met als eindresultaat iets tastbaars. ‘Dat geeft een geweldig
gevoel.’ Wat hem opvalt is dat vele vrijwilligers uit ons dorp dezelfde
mensen zijn. Als boodschap voor de dorpsbewoners zou hij graag mee
willen geven dat meerdere vrijwilligers zouden moeten opstaan.’ Het
bevordert de saamhorigheid en houdt ons dorp leefbaar’, aldus Tienus.
------------------------------------------------------------------------------------

Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Camping perikelen
U heeft het op onze website al kunnen lezen dat we als camping
een prima voorseizoen hebben gehad, maar ook in de maanden juli
en augustus wisten veel mensen onze camping te vinden.
De een voor één nacht, anderen voor meerdere nachten en
sommige gasten bleven vanwege de rust en ruimte zelfs langer dan ze
eigenlijk gepland hadden.
Ook de blokhut is erg in trek, en al zeggen we het zelf, na de opknapbeurt
ziet het er ook wel erg gezellig uit! Er hebben zelfs bezoekers uit
Nieuw-Zeeland en Zweden in overnacht.
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We hadden de Citroënclub in juni te gast op het evenementen terrein, en
u heeft het gepruttel en getuf waarschijnlijk ook wel weer gehoord van de
oude Tractoren en diverse andere voertuigen die de Bottema- Dagen op
kwamen luisteren. Helaas was het weer enigszins spelbreker, maar het was
ondanks al die nattigheid weer een gezellige boel.
Soms hebben we bijzondere gasten, zo kampeerde Anne Bult een paar
dagen bij ons op de camping en werd hier geïnterviewd door iemand van de
Leeuwarder-Courant! En dat hebben we geweten, gelijk de week erop
kwamen er gasten die dit ook hadden gelezen en wilden wel eens een kijkje
in ons mooie Stellingwerven nemen. Zo zie je maar weer.
En hebt u Anita zien fietsen met een tas hooi? Dat was het avondeten voor
onze andere bijzondere gast nl. een ezel die samen met zijn bazin een
voettocht maakte.
Al met al ontmoeten wij weer leuke en gezellige mensen die erg enthousiast
zijn over onze camping, die wij op onze beurt zo netjes en schoon mogelijk
proberen te houden. En zoals u misschien wel heeft gezien, is er tevens
elke woensdagmorgen een groepje vrijwilligers uit het dorp bezig om
klusjes bij onze dorpscamping en het evenemententerrein uit te voeren.
Dat gaat heel goed, ware het niet dat onze dorpsgenoten, als ze met een
grastrimmer aan de gang gaan, regelmatig niet alleen in de rondvliegende
hondenpoep staan, maar er zelf ook mee worden besmeurd!
Begrijpelijk dat dan de lol van vrijwilliger zijn er wel wat af gaat. Bovendien
is door al die hondenpoep het grasgewas van het evenemententerrein totaal
ongeschikt geworden als veevoer!
Maar.. ook kan het u een boete van € 80.- opleveren, als u wordt
betrapt wanneer uw viervoeter buiten de aangegeven hondentoiletten is of
als u hem daar zijn behoefte laat doen! Is het nu zoveel moeite om even
een zakje of een schep mee te nemen om de poep op te ruimen?? Beste
dorpsgenoten, probeer de overlast van uw huisdier zo veel mogelijk te
beperken voor uw dorpsgenoten...
Namens Anita en Femmie en de vrijwilligersgroep: alvast bedankt
------------------------------------------------------------------------------------

Peuterspeelzaal ’t Anlopien
Het bestuur van de Stichting t Anlopien is op zoek naar nieuwe ideeën voor
het gebouw dat inmiddels al meer dan 10 jaar in gebruik is als
peuterspeelzaal in Oldeholtpade. Door de afname van het aantal kinderen in
de regio is de kans groot dat er in de toekomst een nieuwe bestemming
voor het gebouw gevonden moet gaan worden. Kijk voor meer informatie
op de website van ‘t Anlopien (www.anlopien.nl). Heeft u goede ideeën en
suggesties? Geef het door aan het bestuur. Dat kan via het contactformulier
op de website van 't Anlopien; of met een e-mail aan info@anlopien.nl.
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De Striepe
De nazomer is ook begonnen op De Striepe, maar wat hebben we nog
mooie weken gehad voor de zomervakantie:
 In mei deden de kinderen van groep 3 tot en met 8 mee aan het
schoolkorfbaltoernooi. Groep 5/6 werd kampioen van de gemeente
Weststellingwerf
en
mocht
mee
doen
aan
de
Friese
Kampioenschappen schoolkorfbal.
 Alle groepen gingen op schoolreis; groep 1/2 naar Nienoord, groep
3 t/m 6 naar de Natuurschool en groep 7/8 op kamp naar
Appelscha.
 In juni werd de avond4daagse gelopen, ook dit jaar was het een
mooi gezicht met alle oranje Striepe shirtjes door de straten. En dat
terwijl het WK voetbal op punt van beginnen stond. Het weer was
geweldig en mede daarom een geslaagd evenement.
 Op vrijdagmiddag 13 juni was er voor alle kinderen een gezellige
BZT-middag georganiseerd in de feesttent vanwege het dorpsfeest.
Wat zijn er een mooie en leuke wensen in vervulling gebracht.
 Groep 7/8 voerde op 26 juni de musical ‘Brand’ op in een bomvol
café Wever. Het geheel zag er wederom prachtig uit.
 Groep 8 organiseerde op vrijdag 4 juli de laatste ochtend; met een
vossenjacht en oud Hollandse spelletjes werd
afscheid genomen van het schooljaar.
Dylan Agricola, Max Hoekstra, Remco
Nieuwenhuis, Tiffany van Wijk, Britt Kleinsmit,
Tess Koning, Lisa te Nijenhuis, Wouter van
Tongeren, Wouter de Vries, Lucas de Vries,
Kirsten v/d Akker, Sander Prakken en Nynke
Potyk zetten allemaal hun schoolcarrière voort
op het Linde College.
In de vakantie zijn we begonnen met de voorbereidingen op een nieuw
schooljaar en vanaf maandag 18 augustus is schooljaar 2014-2015 officieel
begonnen. Ook dit jaar mogen we weer nieuwe mensen verwelkomen;
Mariska van Duuren is van`t Holtpad uit Nijeholtpade gekomen en werkt nu
samen met Paulien Reinke in groep 5/6. Arjen de Jong is juist vertrokken
naar `t Holtpad om daar les te geven aan groep 4/5. Ook Kees de Vries
werkt nu 3 ochtenden op`t Holtpad, gelukkig is hij op woensdag- en
vrijdagochtend nog als onderwijsassistent aanwezig op De Striepe. Anja
Sinnige geniet van haar zwangerschapsverlof en wordt tot die tijd
vervangen door Ria Gorter, en tenslotte onze LIO-stagiaire Joyce vd Peet;
zij loopt tot eind januari op maandag, dinsdag en woensdag stage in groep
7/8.
We mochten ook een paar nieuwe kinderen begroeten; Arne en Thara van
Veen uit ter Idzard zitten nu respectievelijk in groep 2 en 4. Daarnaast is
Djaylinn Nagel uit Eerbeek bij ons in groep 1 begonnen.
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Ook dit schooljaar staat er weer van alles op het programma: de
Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en ga zo maar door.
We zullen in de Holenpathe ook dit seizoen verslag doen van de activiteiten,
daarnaast zal elke keer een andere groep iets meer vertellen over wat zij
hebben gedaan. Ik wens iedereen wederom veel leesplezier toe.
Tot de volgende Holenpathe! Namens het Striepe team,
-Anita de Vries------------------------------------------------------------------------------------

Karkeproat
Nu even over onszelf.
U als lezer van dit blad bent misschien niet zo bekend met hoe de kerkelijke
situatie er hier ter plaatse uitziet. Elk dorp heeft een kerk en een
dorpskrant. De dorpskranten bedienen elk het eigen dorp, maar de
(hervormde) kerk in ons dorp is onderdeel van een groter geheel. Sinds
2005 zijn we landelijk een fusie aangegaan met de Gereformeerde kerken
en de Lutherse kerk. Dat zal u wel niet opgevallen zijn, want er is hier geen
gereformeerde kerk en ook geen Lutherse gemeente. Toch was er hier ook
al heel lang sprake van samenwerking. Heden ten dage kunnen de kerken
elkaar vinden als er iets moet gebeuren. Zo is er elk jaar een
‘Oecumenische dienst’ in Oldeholtpade, daarbij nodigen we alle gelovigen
die anders elders ter kerke gaan uit om één keer per jaar een gezamenlijke
dienst te vieren. Dat gebeurt al meer dan 35 jaar zo.
In 1982 is er een samenwerkingsverband aangegaan tussen de NH
gemeentes van Oldeholtwolde/Ter Idzard en Nijeholtpade/Oldeholtpade,
waarbij ze samen een predikant in dienst namen. Er worden beurtelings
diensten gehouden in de drie kerken. Die samenwerking bevalt zo goed dat
we nu ook één gemeente willen worden. Er is toch al sprake van een
naamswisseling nu we een Protestantse Gemeente zijn geworden. Dus zijn
we een proces begonnen om het werk beter op elkaar af te stemmen.
Daarbij moesten alle oude afspraken en gebruiken bekeken en vastgelegd
worden. Dat heeft een paar jaar geduurd en nu zijn we bijna zover.
Voor u als lezer verandert er niets, maar misschien hebt u, b.v. omdat u
een familiegraf hebt op één van de begraafplaatsen, er wel belang bij op de
hoogte te blijven. Henk Raggers heeft een artikel geschreven dat ik hierbij
afdruk.
-Ds. den Hollander
----------------------------------------------------------------------------------Inzage nieuw reglement begraafplaatsen
Een belangrijk onderdeel van de samenvoeging van onze gemeenten is de
toekomst van de begraafplaatsen. In het afgelopen jaar is daarom door een
commissie bestaande uit o.a. de beheerders van de afzonderlijke
begraafplaatsen, een volledig nieuw reglement opgesteld waardoor er voor
alle begraafplaatsen gelijke beheersregels gaan gelden. Daarnaast zijn de
tarieven voor alle begraafplaatsen gelijk getrokken c.q. aangepast. Het
conceptreglement is inmiddels door de gezamenlijke kerkenraad beoordeeld
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en goed bevonden. Een volgende stap die we zetten is het
conceptreglement ter inzage leggen voor de gemeenteleden.
Daartoe ligt er een exemplaar van het nieuwe reglement ter inzage bij de
volgende beheerders: P. Oenema voor Oldeholtpade, E. Kanis voor
Oldeholtwolde -Ter Idzard en G. Kroes voor Nijeholtpade. Belangstellenden
die kennis willen maken met het nieuwe reglement kunnen daar een
exemplaar afhalen. Tot 15 september kunnen op- of aanmerkingen worden
aangereikt via deze personen of via het e-mailadres: raggh01@tele2.nl.
Tijdens de eerstvolgende gemeente-avond willen we deze dan met u
bespreken en daarna het reglement aannemen teneinde het per 1-1-2015
van kracht te laten zijn.
-Henk Raggers------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroe Klup
Hallo allemaal,
Hierbij alweer de laatste update van dit seizoen.
Het seizoen is helaas alweer voorbij, maar wat hebben wij weer een plezier
gehad! De laatste training in mei hebben de kinderen afgesloten samen met
de ouders. Eerst gingen we allemaal spelletjes doen en op het laatst deden
we nog even flessenvoetbal en wat werden de papa's fanatiek!
Natuurlijk moesten we die papa's en ook de mama's even terugpakken. Alle
kinderen gingen zich verzamelen en kregen een waterballon. Dit moest
allemaal heel stiekem. Ze verstopten de ballon achter hun rug en liepen
terug naar de papa's en mama's, eenmaal bij ze aangekomen werden ze
even goed nat gegooid! Al met al was het weer een geweldige afsluiting van
het seizoen. Alle foto's zijn te vinden op de site van www.kvsco.nl onder het
kopje Kangoeroe Klup (kunnen jullie nog even nagenieten).
De laatste trainingen mochten we ook weer nieuwe kangoeroes
verwelkomen. Dit waren Maud, Lot, Sam, Myrthe, Jelle, Esmee en Fedor.
Hopelijk vonden ze het zo leuk dat ze volgend jaar ook bij ons blijven
gymmen. Helaas moesten we ook weer afscheid nemen van een paar
kinderen. Dat waren Lieke, Ilana, Floor en Thyme. Dit vinden wij heel erg
jammer, maar wie weet komen we ze bij het korfbal in de F-jes weer tegen.
Inmiddels hebben wij alweer van heel veel kindjes gehoord dat ze ook
graag willen gymmen bij de Kangoeroe Klup. Het lijkt erop dat er volgend
seizoen meer dan 30 kangoeroes zijn. De eerste training is, zoals het nu
lijkt, op zaterdag 6 september! We zijn nog wel op zoek naar extra
begeleiding bij de trainingen. Lijkt het je leuk? Neem dan even contact op
met Cobie Brand (cobiebrand@hotmail.com).
Ben je benieuwd naar wat wij allemaal doen? Kom dan op zaterdagochtend
van 9.30 tot 10.15 in De Striepe in Oldeholtpade. Of neem een kijkje op
www.kvsco.nl. Daar hebben wij onze eigen Kangoeroe Klup pagina!
Tot de volgende keer!
Groetjes van alle ‘Kangoeroes’.
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S.C.O.
Korfballers gaan in zee met schaatstrainer Geert Kuiper
Een prachtige zomer- helaas overschaduwd door de afschuwelijke ramp met
de MH17 en tal van mondiale conflicten- zit er bijna weer op. Met elkaar
hopen we nog even te kunnen genieten van een heerlijke nazomer alvorens
we de herfst ingaan. Lekker weer om te sporten, langs de lijn te staan bij je
(klein) kinderen of even na te zitten na een spannende en hopelijk
sportieve wedstrijd. De mogelijkheden voor dat laatste zijn op onze
accommodatie verruimd door de uitbreiding van het terras, pal bij het
verkleinde hoofdveld vanwege het terugbrengen van de veldafmetingen
naar die van de zaal.
Dat betekent meer actie op een kleiner veld, dus meer attractiviteit en
wellicht ook meer doelpunten, waardoor het veldkorfbal leuker moet gaan
worden voor beoefenaar en toeschouwer en meer kan wedijveren met het
spelletje in de zaal. Een kleiner speelveld past ook uitstekend in de plannen
van de nieuwe hoofdtrainer Aegle Frieswijk die zich heeft verzekerd van de
inbreng van schaatstoptrainer Geert Kuiper op het individuele vlak om
overbelasting bij zijn jonge en leergierige selectie te voorkomen.
Sloot de vereniging het oude seizoen af met onder meer een 3de stek van
de B1 op het NK in Tilburg, het uitermate geslaagd toernooi voor nietvoetballers en een weekend intensief parkeerwachten voor Traffic Support,
in de afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
alweer volop gestart, waarbij de invulling van zowel het technische als
personele plaatje van de 6 senioren, 2 A-, 2 B-, 2 D- en 3 E-teams door
een krappe bezetting nogal wat hoofdbrekens kostte.
Vanaf eind augustus tot medio oktober is er zeker volop bedrijvigheid op
onze eigen accommodatie, waar onze hoofdmacht op zondag 7 september
om 14.30 HKV/OE ontvangt, zaterdag 20 september 15.30 uur DOS ’46 en
zondag 5 oktober 14.30 uur Groen Geel.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Ons Genoegen
We zijn al weer even bezig met onze zangrepetities
in onze vaste
repetitieruimte, de kerk te Oldeholtpade. Een geweldige ruimte om te
zingen, de akoestiek in dit gebouw is van een hoge kwaliteit, het zingt er zo
gemakkelijk. Soms als we optreden in een gelegenheid waar de akoestiek
niet zo geweldig is, ontdek je het verschil. Ineens hoor je alleen jezelf nog
maar en is het geluid wat je buurman of buurvrouw maakt zoek en durf je
zelf ineens ook niet meer. De dirigent ziet die twijfels en probeert dan met
de zo bekende dirigentgebaren het er nog uit te trekken. In de kerk van
Oldeholtpade is dat niet nodig, daar gaat het allemaal vanzelf. Nou ja,
vanzelf is ook weer niet helemaal waar, met enige regelmaat wordt er een
nieuw lied in de groep gegooid en duurt het wel even voordat je al die
nieuwe woorden , meestal Engelse woorden, op de juiste noten en
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verstaanbaar eruit weet te krijgen. Vaak ken je een liedje wel van de radio
en zing je het mee, maar als je dan de juiste tekst en de daarbij horende
noten onder ogen krijgt, wordt het een uitdaging. En dat maakt zingen bij
ons koor nu juist zo mooi.
-----------------------------------------------------------------------------------Frjemd Folk in Oldeholtpade
De zanggroep Frjemd Folk organiseert op zaterdag 11 oktober samen met
Café De Rustende Jager een Ierse Pubavond. Frjemd Folk, actief sinds
2007, bestaat uit twaalf zangers en drie muzikanten (viool, plukbas en
gitaar) en brengt Keltische en Ierse muziek ten gehore, waarbij de nadruk
ligt op de zang. De muzikale leiding is in handen van Hinke Jelsma. De
thuisbasis van deze groep ligt in Kollumerzwaag. De muziek is even divers
als het landschap van het Keltische gebied: van ruw en weerbarstig als de
rotskusten van Ierland, zoals in het strijdlied ‘Follow me up to Carlow’, tot
het lieflijke en bijna melancholische Bretonse gebied in ‘Green Fields of
France’. Daarnaast zullen meer of minder bekende Ierse en Schotse
liederen worden gezongen. Frjemd Folk heeft in Augustus een reis naar de
Ierse hoofdstad Dublin gemaakt en daar een drietal succesvolle optredens
verzorgd. De in grote getale aanwezige Dubliners en toeristen waren zeer
enthousiast en soms zelfs geëmotioneerd door het optreden. Voor de leden
van Frjemd Folk was deze reis een bevestiging van het feit dat hun manier
van muziek maken niet alleen door het Nederlandse publiek, maar ook door
de inwoners van Ierland en de daar aanwezige buitenlandse bezoekers zeer
wordt gewaardeerd.
Zaterdag 11 oktober kunt u deze groep zien en beluisteren in De
Rustende Jager tijdens de Ierse Pubavond. Het optreden begint om 20.00
uur en er wordt geen entree gevraagd. Ze hopen daar dezelfde sfeer te
creëren als in de pubs in Dublin. Meer informatie over de groep is te vinden
op www.frjemdfolk.nl en op Facebook:
https://www.facebook.com/FrjemdFolk.
------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Ja, en dan is et opiens 25 augustus. De eerste rippetiesieaovend van the
Flying Stars. Die aovend staot aenlik meer in et teken van bi’jpraoten en
koffiedrinken. Mar omdat we rond half oktober alles moeten kennen, zuwwe
toch nog an de slag moeten. En twee keer in de weke rippeteren. D’r moet
hadde warkt wodden. Gelokkig bin we nog mit de zelfde groep, zodat we
allemaole weten wat we an mekere hebben. Veur de zoemer was et
pergramme al zoe’n betien rond. Schetsies al bedocht, schreven en lieties
vertaeld of zelf maekt. Och, d’r zal waorschienlik ok nog wel es wat
veraanderen, mar de grote li’jnen bin d’r. 29 oktober hewwe oonze 1 ste tryout in Sickengaoord en oonze eigen uutvoerings bin 8, 14 en 15 november.
Die daotums kun jim dan vast risserveren veur oons.
-Femmie13

V.V.O.
Voetbalclub volop in beweging
Zoals een ieder wel heeft opgemerkt ligt de bouw van de nieuwe kantine
mooi op schema. Tot nu toe is er volop medewerking van de vele
vrijwilligers. Onder bezielende aanvoering van Tinus Diever, Koos de Vries
en Atte Wever is er al veel geld verdiend voor de vereniging. Dit komt ook
mede tot stand door de gemoedelijke samenwerking met bouwbedrijf
Kemper. Je voelt binnen de vereniging een soort enthousiasme, waardoor
een ieder zijn
steentje
wil
bijdragen. Datzelfde
gevoel
merk je ook bij
het
sportieve
gedeelte van de
club. We zitten
zelfs te dubben
om weer een 5e
seniorenteam in
te
schrijven.
Terwijl clubs om
ons heen alle
zeilen
moeten
bijzetten om 1
of 2 elftallen in
de wei te brengen. Ook de jeugd met heren- en damesteams komen,
geheel tegen de demografische trend in, bij bosjes bij ons voetballen.
Kortom de vereniging leeft als nooit te voren. ‘As Jan Klaosen dit zag, zol
hi’j zich in zien graf ommedri’jen’. Het eerste elftal, met een gemiddelde
leeftijd van rond de 21 jaar, heeft inmiddels de eerste bekerronde overleeft
en gaat met een grote selectie vol vertrouwen de competitie in. Dus
dorpelingen kom eens kijken bij de club waaraan je je renteloze lening hebt
verstrekt. Lekker om zo’n positief stukje te schrijven, maar ook bij ons is
wel eens een binnenbrandje. De kunst is dan om zoiets in de kiem te
smoren en met zijn allen de schouders eronder te zetten. Tegenwoordig
draait zo’n simpel dorpscluppie 7 dagen in de week. Trainen, fluiten,
kantine diensten, schoonmaakdiensten, kalken, enz. Overal zijn mensen in
de weer. Zo’n vereniging draait op tientallen vrijwilligers en dat geeft een
groot stuk saamhorigheid onder mekaar. De kantine zal hopelijk zo rond de
jaarwisseling opgeleverd kunnen worden. En dan… zouden er eigenlijk met
deze groei nog een paar kleedkamers bij moeten. Wat een luxeprobleem,
maar ik kan er wel mee leven.
-Freddie-
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V.V.V.
Dorpsfeest
We zijn alweer september! Even wat herinneringen van het dorpfeest
ophalen tijdens het ‘nazomeren’:
 Op vrijdagmiddag werden veel wensen van de basisschool kinderen
vervuld tijdens de BZT-show.
 Nederland won met 5-1 van Spanje, wat een feest in de tent!
 Het jeugdteam Dreamteam won de Aziatische zeskamp en Jan van
der Laan het jeu de boules. Woorden maken in een letterpak was
het meest hilarisch!
 Weet je nog hoe een aantal jongens en meiden wel heel enthousiast
de Tobbedansbaan beklommen en uiteindelijk op de kop in het
water belandden?
 Op zondagochtend tijdens het koffiedrinken vertelde Freddie de
Vries de mooiste en grappigste verhalen bij een serie foto’s van
Andries van Huizen. De tent zat vol!
 Onze eigen paardenclub De Scheeneruiters gaven een demonstratie.
 Het feestweekend werd natuurlijk afgesloten met de traditionele
Vaute Sundag met de band Butterfly. Het thema dit jaar was Vaut
op de Camping. Weet je nog dat de polonaise werd ingezet en,
geheel volgens het thema, de hele rij mensen over de naastgelegen
mini-camping liep?
Uitslag ballonnen oplaten Tijdens het dorpsfeest hebben de kinderen
ballonnen opgelaten. Best veel ‘vinders’ hebben dit jaar de kaartjes
teruggestuurd! De drie kinderen waarvan de ballon de grootste afstand
heeft afgelegd, krijgen binnenkort een prijs.
Naam

Leeftijd

Vindplaats

Afstand

Yara Meyerink

4 jaar

Giethoorn

17 km

Femke Meyerink

5 jaar

‘t Harde

54 km

Tessa Meyerink

5 jaar

‘t Harde

54 km

Ilse Meyerink

7 jaar

‘t Harde

54 km

Kimberly van Hoogwaarden

8 jaar

Kamperveen

44 km

Bo Hamstra

9 jaar

Kampen

38 km

Wouter ter Schure

9 jaar

Oldebroek

51 km

Wietze Haytema

10 jaar

Oldebroek

51 km

Vera Bron

10 jaar

Kampen

38 km

Ellen te Neijenhuis

10 jaar

Soesterberg

100 km

Kars Kramer

10 jaar

Kesteren

112 km

Odilia de Vries

10 jaar

Soesterberg

100 km

Annefleur v/d Linden

11 jaar

Putten

77 km
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Menvereniging
Zondag 5 oktober 2014 wordt bij Paardencentrum De Heidehoogte in
Oldeholtpade en in de Lindewijk Wolvega door Menvereniging Oldeholtpade
een marathon voor aanspanningen georganiseerd. Aanvang is 11.00 uur
en de toegang is gratis. Dit jaar is alweer de 16de editie. De dag begint ’s
ochtends om 11.00 uur met een vaardigheidsparcours. Daarna volgt een
wegtraject en een aantal hindernissen. Veel menners uit de regio hebben
zich aangemeld. Dit evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
wedstrijd die ook een grotere regio bedient.
Voor het publiek een prachtig schouwspel. Met een spectaculaire waterbak
in de Lindewijk en een waterbak met brug op het hoofdterrein in Oldeholtpade. Er zijn veel aanspanningen die in verschillende klassen tegen
elkaar strijden. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. De wedstrijd
biedt meer dan genoeg spektakel in een prachtige omgeving. Kortom een
bezoekje waard. Tussen de beide locaties zal een paardentram rijden die
bezoekers gratis naar beide locaties brengt. Voor aanmeldingen of voor
meer informatie: marathon@menverenigingoldeholtpade.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Biljartclub Olidnija
Naast libre in een onderlinge clubcompetitie houden we jaarlijks voor de
leden een driebandentoernooi en een 4-ballentoernooi. Tevens wordt buiten
het competitieseizoen door enkele mensen verder gespeeld met spellen als:
10 over rood en een mixspel (libre, bandstoten, driebanden).
In de 3e of 4e week van de maand september gaan we weer beginnen met
het nieuwe seizoen.
Wij hebben nog plaats en ruimte voor mensen, jong en oud, man en
vrouw, die het leuk lijkt om ook eens te proberen met een keu ballen te
spelen op een groen laken. Bovendien is er de gezelligheid onderling,
waarbij er tijd is voor koffie/thee of andere drank(jes).
Voor de contributie hoeft men het niet te laten, die is verrassend laag.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden Johan de Vries
(0561-616624), Catrien Oosten (0561-441217) en Ruud van Beek (0561617748) of in het café bij Erwin van der Hoeven.
------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Ponyclub de Scheeneruiters pakt 3 titels op het Fries Kampioenschap in
Harich. Alyah de Bruijn en Demi Slager zijn beide Fries kampioen geworden
tijdens de zomereditie van de FK in Harich. Beide dames slaagden er in om
dubbel foutloos de barrage te bereiken. In een zinderende barrage lieten
Alyah en haar pony Savannah meer dan 30 concurenten achter zich in de
categorie L.
Ook in het M springen werd er hard gestreden om de titel, maar het waren
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Demi en haar pony Boraya die in de barrage de snelsten waren.
Beide kampioenen zijn dan ook afgevaardigd naar het NK in Ermelo, wat op
zaterdag 30 augustus zal plaatsvinden. Maar er was meer succes voor de
ponyclub de Scheeneruiters. Voor de
tweede keer op rij wist Aukje
Kroondijk het pony 4-tal naar de
overwinning te coachen. Alyah de
Bruijn,
Bo
Van
Dijk,
Amber
Zwarteveen, Femke Haytema en
reserve Daphne De Vries zijn Fries
Kampioen ! Ook zij gaan door naar
het NK te Ermelo.
Andere uitslagen: Sam Modderman
14e in B dressuur en een mooie 3e
plaats in B springen, Chayenne
Oosterhof: 5e in L2 dressuur, Bo van Dijk 9e in M1 dressuur, Alyah de
Bruijn 5e in M1 dressuur, Femke Haytema 4e in L springen, Daphne De
Vries 6 e in L springen, Amber Zwarteveen 7e in L springen , Bo Van dijk 9e
in M1 dressuur, Melissa Zwambag 6e in Z1 dressuur, Sanne Zwarteveen 7e
in Z springen. Onderling hebben de 13 deelnemende verenigingen ook
gestreden. Het doel is een plek te veroveren om in teamverband te kunnen
starten in Ermelo. De Scheeneruiters eindigen op een verdiende 4 e plaats.
------------------------------------------------------------------------------------

Van een dominee en slapende kerkgangers
Vroeger begonnen de boeren vroeg te melken, ook op zondagmorgen. Als
ze dan naar de kerk kwamen en de dominee stond te preken, zakten de
hoofden van een aantal na een poosje op de borst. De dominee vroeg zich
uiteraard later af wat hij er aan zou kunnen doen. De ene keer praatte hij
heel zachtjes, zo zacht dat de toehoorders hem bijna niet konden verstaan.
Want, dacht de dominee, dan moeten zij zich inspannen en de oren spitsen
en misschien houdt hen dat uit de slaap.
Maar erg veel succes had hij er niet mee, de hoofden zakten al weer gauw
voorover en hoorde je weer het lichte snurken hier en daar.
Een volgende zondag probeerde de voorganger het met een extra luide
stem en dat hielp wel even maar toch... ook nu waren zijn toehoorders na
een poosje weer gauw in dromenland.
Toen de dominee kort daarna op een zaterdagmiddag een wandeling ging
maken door de heide, zag hij naast het pad een dode slang liggen. Dat
bracht hem op een idee en hij nam de slang mee naar de pastorie. En op
zondagmorgen hing hij de dode slang aan de preekstoel. De kerkgangers
keken verbaasd toe en vroegen zich af wat dat te betekenen zou hebben.
Maar de dominee zei er in zijn preek helemaal niets over en ook na de
dienst gaf hij geen verklaring. Het enige wat hij kwijt wilde was: ‘Kom
volgende week zondag maar naar de kerk’.
De volgende zondag zat de kerk stampvol en de dominee preekte over de
bronzen slang in de woestijn (Numeri 21). Hij zei: ‘In die tijd deed de slang
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wonderen en ook in onze kerk gebeurt dat want ik heb niemand zien
slapen’. Sommige mensen ergerden zich toch wat aan de stekeligheid die zij
meenden te horen, ook al was er de eerst volgende keren meer aandacht te
bespeuren. Tot dat het effect verflauwde en het gesnurk in de kerk weer
toenam. Toen kwam de dominee op een zondagmorgen de preekstoel op
met drie turven onder de arm. Die legde hij op de rand van het
spreekgestoelte. ‘Wat heeft dat nu weer te betekenen?’, vroegen de
mensen zich af en verwachtten nu toch wat meer uitleg. De zondag daarna
preekte hij over de Emmausgangers. Brandde ons hart niet in ons toen Hij
onderweg met ons praatte en ons de schrift verklaarde, was de tekst. ‘Kijk’,
zei de dominee, ‘die koude turven hebben jullie nu warm gemaakt voor het
Evangelie, bid dan en waak opdat ge niet in verzoeking komt’.
De week daarop zat de kerk opnieuw stampvol want nu zou toch uitleg
komen? Toen de dominee de kansel beklom, ging langzaam het licht in de
kerk uit. De dominee had een zaklamp in de ene, en een klein boekje met
gedichten in de andere hand. En de verbaasde kerkgangers hoorden een
bewogen stem het volgende gedicht van Hugo Claus voorlezen:
De mens dat arme beest
hij is er en hij is er geweest
hij rent door alle landen
tot hij geen asem heeft
en als hij neervalt is hij bang
en bidt en blaft en beeft
Daarom heeft hij de goden uitgevonden
heeft hij zijn torens opgericht
waar de goden mogen wonen
in een eeuwig licht
De mens dat arme beest
dat vraagt en vrijt en vreest
in de schaduw van de torens
ik ben de kleine bruid
van het goede en het boze
ik maai het onkruid uit
en pluk de rode rozen
Ik hoor de mensen dromen
amaai zijn dat seringen die ik ruik?
of groeit het gras al op mijn buik?
En ik, godin van de nacht
omhels het jonge kind en de oude kraai
zeer zacht onder de torens
amaai amaai amaai
Hoe het verder is gegaan verhaalt de geschiedenis niet, maar dit is
opgetekend omdat ik het wel een mooi verhaal vond.
–Nico18

Prikbord

Ik zoek mensen die mondharmonica kunnen spelen
(of misschien vroeger eens gedaan hebben),
die voor hun plezier in een gezellig orkest mee willen spelen.
Tel: 688581 of mail wilfred.ouwerkerk@kpnmail.nl

Zaterdag 4 oktober organiseert Kinderopvang ‘t Hummelhûs een
2e hands kinderkledingmarkt van 10.00-13.00 uur bij de
dagopvang aan Hoofdweg 221.
Het goede doel waar we dit jaar voor hebben gekozen is
‘Kinderhulp Afrika”. De helft van de opbrengst gaat naar deze organisatie.
We zijn nog op zoek naar nette kinderkleding. Wilt u ons helpen?
Kinderkleding kan ingeleverd worden op de dagopvang, de BSO in
’t Anlopien of bij school, het hele jaar door.
We willen het ook gerust bij u weg halen.
Hiervoor kunt u even bellen met Theresia. Tel: 06-14201453

Wilt u ook adverteren in onze dorpskrant?
Neem dan contact op met g.delfsma@home.nl
voor informatie
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Welkom op huisnummer…15.
In deze rubriek gaat
de redactie op bezoek
in Oldeholtpade bij
huizen met hetzelfde
huisnummer.
Een
heel
seizoen
bezoeken we elke
editie
een
andere
straat, benieuwd van
wie de voordeur is…
We zijn van harte
welkom op de Van
Lycklamastraat, bij mevrouw Joke de Vries. Onder het genot van een
kopje koffie vertelt ze dat ze geboren is in Haarlemmermeer. Daarna
verhuist het gezin naar Zoeterwoude, vlakbij Leiden, waar zij tot haar 21 e
thuis woont.
Op haar 17e gaat zij samen met haar zus op vakantie in Friesland en
ontmoet hier de tien jaar oudere Rudie de Vries. Ze worden verliefd en
krijgen verkering. In die tijd zagen ze elkaar om de drie of vier weken en
reizen ging met de trein, want een auto was er nog niet. Contact hadden ze
doormiddel van vele brieven naar elkaar schrijven. Na meer als drie jaar
verkering trouwen zij en verhuizen ze naar Oldeholtpade.
Inmiddels woont ze hier al zesenvijftig jaar, waarvan vierenveertig jaar op
de Van Lycklamastraat. Helaas is haar man een aantal jaren geleden
overleden, maar ze geniet met volle teugen van haar grote gezin. Haar vijf
zonen en vijf ‘ontzettend lieve’ schoondochters wonen allemaal dicht in de
buurt en ze ziet hen en haar dertien kleinkinderen regelmatig. Haar oudste
kleinkind is inmiddels dertig en haar jongste tien, maar ze heeft altijd met
veel plezier op hen allemaal gepast.
Stilzitten doet ze niet en ze noemt zichzelf een ‘bezige bij’. Zo helpt zij als
vrijwilligster in Lindestede op donderdagmorgen mee met de activiteit
‘denksport’ voor de bewoners, schenkt ze regelmatig koffie in Lycklamastins
en doet ze bezoekwerk bij mensen voor de kerk. Ook heeft ze meegeholpen
in verschillende besturen, zoals van de ANBO en VVO, en heeft ze jaren in
Oldeholtpade met plezier in de horeca voor Piet Kromkamp gewerkt.
Als ze wel thuis is breidt ze graag, maakt ze een legpuzzel of is ze bezig
met wenskaarten die ze zelf knutselt. ‘Met de Kerst is dat heel wat werk’,
lacht ze, ‘maar ik doe het graag!’
Fietsen doet ze ook veel en ze gaat elke week naar de gym.
Aan weggaan uit Oldeholtpade moet ze niet denken, ze heeft het hier prima
naar haar zin. Iets veranderen aan het dorp hoeft ook niet, al mist ze wel
een winkel waar ze kleine boodschappen kan halen. Maar wat haar betreft
blijft ze hier nog heel wat jaren met plezier wonen.
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Kinderpagina De Striepe
De Striepe groep 3 en 4
Het leukste van de zomervakantie was…..
Alexander: op vakantie naar Duitsland en het zwemmen was erg leuk.
Liana: het zwembad, omdat er een bubbelbad was.
Floor: het kasteel in Engeland, want er stond een wachter bij de poort met
een zwaard.
Foske: het zwembad in Frankrijk, omdat er een mooie glijbaan was.
Tessa Kuperus: dat we een puppy kregen en hij heet Rex
Kirsten: het kasteel in Frankrijk, want daar was een echt paard opgezet.
Rowena: op vakantie naar de Beerse Bulten, omdat we daar veel gingen
zwemmen.
Ilana: het strand omdat ik daar schelpen ging zoeken voor mijn
verzameling.
Femke: in de zee zwemmen en van de engste glijbaan afglijden.
Lieke: Flippie’s pretparadijs, daar konden we elke dag patatjes en ijs eten.
Tessa Meijerink: in de zee zwemmen met de opblaashaai.
Ik ben op vakantie geweest naar…
Esmée: Zeeland en daar zijn we naar het zwembad geweest en vaak naar
het strand gegaan.
Jacco: Zeeland en daar heb ik elke dag in de zee gezwommen.
Anniek: Duitsland en daar sliepen we in een hotel.
Lorenzo: Texel en ik heb ook een mudrun (modderrace) gedaan, daar werd
ik echt heel vies van.
Arne: de boot en het vissen was het allerleukst, alleen was mijn visdraad
foetsie.
Nick: Oostenrijk en daar ging ik rodelen en zwemmen.
Ilse: Zeeland, want daar was het lekker weer en kon je heerlijk buiten
spelen.

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

Een dag vrij
We leven in een tijd dat werk hebben heel belangrijk is. Want heb je het
niet, dan is het donderen en heb je het wel, dan belooft dat wonderen.
Eén van die wonderen is dat je financieel wat meer ruimte hebt om af en
toe een uitstapje te kunnen maken. Zo wilde Hein Zonderling graag naar de
PC, de grote kaatspartij op 6 augustus in Franeker en vroeg zijn baas
daarom om een dag vrij. ‘Een dag vrij?’, zei de baas, ‘man hoe durf je het
te vragen, je werkt maar één dag en die wil je nog vrij hebben?’
Omdat Hein niet goed begreep wat zijn baas bedoelde, zei hij: ‘Kijk, een
jaar heeft 365 dagen. Er kan dus 365 dagen gewerkt worden. Een jaar
heeft ook 52 weken en in elke week zitten al twee vrije dagen. Dus je bent
al 104 dagen vrij en zo blijven er nog 261 werkdagen over. Je werkt per
dag 8 uren en je hebt elke dag dus al 16 uren vrij, dat is 2/3. Van de 261
werkdagen blijven dan nog 87 dagen over (1/3 van 261).
22

In die 87 dagen zitten ook nog twee kwartieren koffiedrinken en een
lunchpauze van een uur. Dat is 87 x30 minuten en 87 x een uur, samen 91
uren, ongeveer 11 dagen dus blijven er nog 76 dagen over. Dan zijn er nog
5 verplichte feestdagen, zoals 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, pinksteraandag,
2e paasdag en vergeet dat niet, je hebt ook nog een vakantie van 3 weken,
dat is 3 x 7 dagen=21 dagen, waardoor er nog 50 dagen overblijven. Per
week is dat ongeveer 1 dag dat je werkt.’ ‘En die wil je ook nog vrij
hebben?!’, zei de baas met een beetje schorre stem. ‘Maar wat zou je die
dag willen doen?’, vroeg hij na een poosje en daarbij keek hij Hein
indringend aan. ‘Ik zou graag weer eens naar de PC willen’, zei Hein
onbevangen. Toen was het even stil. ‘Had dat dan meteen gezegd!’, zei de
baas met een grote grijns, en even later: ‘Daar wilde ik nou juist ook naar
toe, zullen we samen gaan? Ik kom je wel halen.’ Hein heeft een prachtige
vrije dag gehad in Franeker en ook de baas had genoten, vertelde hij mij
later. -Groeten van Nico------------------------------------------------------------------------------------

Kookrubriek
Doordat al die parika's nu niet naar Rusland gaan, maar een recept met
veel paprika's. Lekker en gezond.
Recept Goulashsoep (voor 10 personen)
1 ½ kg paprika’s in verschillende kleuren 4 teentjes knoflook
6 grote uien (ongeveer 1 kg)
2 pakjes gezeefde tomaten
2 stengels bleekselderij
2 blikjes tomatenpuree
6 grote aardappelen in blokjes gesneden
2 liter water
4 bouillonblokjes
750 gram rundvlees in blokjes
Zout, peper, paprikapoeder naar smaak toevoegen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fruit de knoflook (fijngemaakt met een knoflookpers) en de gesnipperde ui
in wat olie of boter.
Voeg de in blokjes gesneden rundvlees toe en laat die meebakken.
Strooi wat paprikapoeder, peper en zout op het vlees en laat dit een tijdje
sudderen.
Voeg dan de klein gesneden paprika’s toe en laat ze zacht worden.
Snij de stengels bleekselderij in stukjes en laat dit ook even meesudderen
Voeg dan de tomatenpuree (uit blik) toe en laat dit ook even meesudderen.
Voeg dan de 2 pakjes gezeefde tomaten toe en laat alles opnieuw aan de
kook komen.
Voeg de aardappelblokjes toe samen met het water en de bouillonblokjes.
Laat de soep ongeveer 2 uur sudderen, maar roer de soep regelmatig om.
Door het vochtverlies is het nodig af en toe wat water toe te voegen.
Als het vlees voldoende gaar is, kan de soep gegeten worden.
Evt. nog op smaak brengen met zout en peper of armomat.
Je kunt de soep wat milder van smaak maken door een paar lepels zure
room toe te voegen, of een scheutje kookroom, maar een flinke scheut melk
doet ook wonderen.
Lekker met stokbrood met kruidenboter!
Succes en eet smakelijk!

23

Agenda
22-09-2014
04-10-2014
05-10-2014
11-10-2014
15-10-1014
20-10-2014
8, 14 en 15-11

Oud papieractie De Striepe
Kinderkledingmarkt
‘t Hummelhus
Paardenmarathon
Ierse Pub avond (Frjemd
Folk)
Inleveren kopij
Oud papier actie De Striepe
Uitvoering Flying Stars

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
10.00 t/m 13.00 uur
11.00 uur
20.00 uur, De rustende jager
Thema: Avondrood
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00 uur Dans Domein Drenth

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

Holenpathe
is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door
een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.
Medewerkenden:

Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorgers:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

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

Gerlinda Delfsma
Truus Westenbroek
Gerard Jippes
Alie Nijholt
Metsje de Vries
Karin Delfsma
e-mailadres: holenpathe@gmail.com
tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade
ovv. Werkgroep dorpskrant

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

Deze keer hebben we twee plaatjes van de Hoofdweg 119.
De woning werd gebouwd in 1943 en de eerste bewoners waren Jan en
Klaasje Hoekstra. Vanaf 1958 woonde er onze postbode Thijs Bakker samen
met z’n vrouw Gepke en hun vier kinderen. In 2012 is de gehele woning
verbouwd en uitgebreid zoals u kunt zien op de nieuwe foto.
Robin Delfsma en Coby Brand hebben voor deze metamorfose gezorgd
zodat de woning nu weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.
-Groeten Andries en Niek-

25

