Voorwoord
Na een groene kerst en een nat oud en nieuw, hebben we nu dit stukje
wordt geschreven sneeuw in de tuin liggen. Het begint er toch wat op te
lijken misschien wat de winter betreft.
De oudejaarskuier was een groot succes, meer dan honderd
enthousiastelingen namen er eind van het jaar deel aan! Wat ons betreft
een record en het verslag ervan is in deze editie terug te lezen.
Wij van de redactie zijn er klaar voor om er de andere helft van het seizoen
flink tegenaan te gaan. Alle verenigingen en andere activiteiten dutten een
beetje in, zo in het begin van het jaar, maar achter de schermen is
Oldeholtpade bezig om wakker te worden.
Zo is na maanden hard werk door een geweldig team van vrijwilligers de
nieuwe voetbalkantine van VVO officieel in gebruik genomen. Het nodigt u
uit om zeker een kijkje te komen nemen, het nieuwe voetbalseizoen staat
op het punt weer van start te gaan.
Ook de andere verenigingen zijn druk bezig met het voorbereiden van hun
activiteiten. Wist u dat alle informatie uit ons dorp niet alleen is terug te
vinden in de Holenpathe, maar ook op de website van Oldeholtpade? Neem
eens een kijkje op www.oldeholtpade.info
Natuurlijk hebben we ook een winnaar van de best pittige kerstpuzzel uit de
vorige editie, Klaasje Pijlman van harte gefeliciteerd! De gewonnen prijs
komt zo snel mogelijk uw kant op. En de uitslag is terug te lezen in deze
editie. De volgende editie van de Holenpathe staat gepland voor na de
paasdagen, daarom in deze uitgave ook de vermelding vanaf wanneer u uw
tuin- en snoeiafval kunt brengen voor de paasbult.
Tot slot nog: voor de mensen die in het nieuwe jaar hun vrijwillige bijdrage
nog willen doen, in deze editie is een briefje toegevoegd hoe u dat kunt
doen. Namens de redactie, hartelijk dank!
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor:
28 maart 2015, thema: Natuur tot leven
--------------------------------------------------------------------------------

Oplossing Kerstpuzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W. Berrystraat 9
Stellingenweg 46
Weidekamp 6
G.F. Vosstraat 5
P.J. Gorteweg 3
Hamersweg 9

7. Westerse kamp 1
8. Hoofdweg 135
9. Hoofdweg 88
10. Vinkegavaartweg 7
11. Hoofdweg 133
12. Hoofdweg 172

Klaasje Pijlman van harte gefeliciteerd! Uw prijs (een leuk en lekker
pakketje) wordt binnenkort bezorgd.
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Niels, Wendy en Levy Lantinga,

Hoofdweg 167

Overleden:
05-01-2015 Harrie v.d. Wal

Wilfred Berrystraat 9

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

Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

De aanwonenden van de Hamersweg zijn gastvrije mensen. Zij krijgen
gevraagd of ongevraagd lieve, aardige, bekende EN onbekende mensen op
bezoek. Een summiere opsomming van de laatste maanden.
* Rond de kerstdagen was een hortensiaknipper al weer actief in de tuinen.
Eén van de aanwonenden had z’n tuin aan 3 zijden omringd met
schrikdraad en toch hebben ze in zijn tuin hortensiatoppen geknipt. Zouden
de ongenode gasten dan juist via de 4 e zijde = achterzijde, de tuin
benaderd hebben? De eigenaar weet nu al dat hij de komende periode de
omrastering gaat uitbreiden met mogelijk een verklikker aan de draad!
* Eind december werd er wederom ingebroken bij de voetbalvereniging.
Door een geringe ventilatie opening t.b.v. afbouwwerkzaamheden in de
nieuwe kantine hebben ongenode gasten zich toch toegang weten te
2

verschaffen en de nodige schade aangebracht. Helaas een domper op het
geweldige resultaat wat door vele vrijwilligers reeds is neergezet.
* Een ander perceel heeft sinds eind december camerabewaking en het is
toch wel heel toevallig dat juist de eerste twee nachten er vreemde figuren
(ongenode gasten) op de camerabeelden staan gesignaleerd!
* Eerste zaterdag in januari hebben Lykele en Jeannette de buren
uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst. De middag was erg gezellig
en was tot en met de soep en broodjes prima verzorgd door de fam.
Zwanenburg (wellicht hebben Michel, Eva en Ruben hier ook wel hun
aandeel in gehad). Eén van de buren is deze middag gestrikt om in het
voorjaar een workshop te geven. Wie of wat zullen we in een volgende
editie meedelen.
* De eerste zondag in januari waren er flink veel deelnemers afgekomen op
de bosloop georganiseerd door VVO. Deze genode gasten hebben met mooi
zonnig weer een parcours afgelegd in de nabijheid van het VVO-complex.
Zou dit misschien een jaarlijks terugkerend evenement kunnen worden met
nog meer genode gasten?
* Zowel in december alsook in januari zijn bij meerder aanwonenden veel
zo niet alle kippen op onverklaarbare manier verdwenen. De ongenode
gast(en) zijn onbekend, maar zullen ook elders wel hun prooi halen.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied

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

Beste dorpsgenoten, hier even wat nieuwtjes uit het bos-en buitengebied.
* Onze buurtgenoot Piet heeft plaats genomen in de redactie van de
dorpskrant.
* Het oud- en nieuwfeest is weer achter de rug. Ook ditmaal werd het
groots gevierd aan het Scheenebospad. Elk jaar is er een prijs in de vorm
van een “wisselpiano”, afgelopen jaar is Paul Jonker held van het jaar
geworden. Nog gefeliciteerd Paul!
* In het Scheenebospad hebben we weer afscheid moeten nemen van
Junior. Via een uitwisselingsprogramma is André in de zomer in Afrika
geweest en in de maanden december en januari heeft Junior bij de familie
Westenbroek vertoefd. Verderop in de Holenpathe een uitgebreid interview
hierover.
* En ja hoor, daar was eindelijk sneeuw. Wat hebben we er lang op moeten
wachten, maar wat hebben we er nu een plezier van gehad. Met rode
wangen waren alle kinderen van het bos- en buitengebied aan het
sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken en aan het sneeuwschuiven.
(Niet alleen de kinderen overigens )
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* In de maanden november en december van het jaar 2014 organiseerde
de buurtvereniging weer een aantal keren darten en de nieuwjaarsreceptie.
Deze activiteiten waren zeer geslaagd. Ook het darten wordt in januari weer
voortgezet.
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* Op 7 februari staat onze traditionele winter BBQ gepland. Onder tussen
zijn de voorbereidingen al in volle gang. We hopen natuurlijk dat veel
buurtbewoners komen. Er is dit jaar gekozen voor het thema Western.
* Het thema is: “Wintertijd” Dit komt nu goed uit. Eind januari 2015 ligt er
twee keer achterelkaar behoorlijk wat sneeuw. De bewoners van De
Kampen genieten er dan direct van.
* Albert Meijerink brengt haar kinderen dan met de slee naar school.
Heerlijk!
* Martin en Antoinette maken direct van de gelegenheid gebruik en we
hebben ze al twee keer langlaufend voorbij zien gaan. Ze gaan dan bij
voorkeur `s morgens, want dan is de sneeuw nog vers.
* Wat ook opvalt, is dat verschillende bewoners met een fototoestel op pad
gaan. Sijtje van Houten en Margreet ter Schure maken dan hele mooie
foto`s. Ze delen dit op Facebook.
* Sijtje fotografeert veel en wordt hier steeds bedrevener in. De fotografen
in ons dorp: Andries van Huizen, Hanneke de Vries en Gerrit-Jan Prakken
krijgen er concurrentie bij.
Geweldig dat steeds meer mensen ons mooie dorp vastleggen!
* Trouwens ook Sieger van Houten is behoorlijk creatief. Hij maakt steeds
meer culinaire gerechten op zijn “Big Green Egg” Regelmatig zien we foto`s
daarvan op Facebook, gemaakt natuurlijk door de huisfotograaf. Dus
wanneer jullie rookpluimen zien en heerlijke geuren ruiken dan weten jullie
waar dat vandaan komt!
------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdweg – Molenbuurt

Iris Abma en Marijke Buitenga
irriiss @ gmail.com

Dat er creatieve dames op de Hoofdweg wonen, bleek wel bij de kerst
workshop die door Buurtvereniging de Oolde Meule op woensdag 17
December bij café Wever onder leiding van Thea Zandstra werd
georganiseerd. Men kon kiezen uit twee opdrachten, na de koffie/thee en
enig uitleg gingen de 12 dames enthousiast aan de slag met hun kerststuk.
Mooi was het dat er geen stuk gelijk was, het resultaat mocht er zeker
wezen, alle dames gingen met een tevreden gevoel en met een mooi
kerststuk naar huis. Aan de reacties te horen van de dames is deze
activiteit zeker voor herhaling vatbaar.
-Thea Zandstra------------------------------------------------------------------------------------

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg

Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com

* Remon Peereboom heeft zijn rijbewijs gehaald, van harte gefeliciteerd!
* Sietske Kamsma is geopereerd aan haar elleboog en herstellende, veel
beterschap gewenst!
* De Westerhofstraat heeft er sinds januari een nieuwe bewoner bij,
namelijk labrador pup Baylee.
* Op de G.F. Vosstraat is een dier gesignaleerd die zijn naam in de straat
eer aan doet. Meneer of mevrouw Vos scharrelt vaker in Oldeholtpade rond
en ook pluimvee hier in de buurt moest er aan geloven.
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Kerkebuurt

Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl

* Bij het uitkomen van deze dorpskrant zit de eerste maand van 2015 er al
weer op. Het is nog steeds niet echt winter. Op een paar kleine
nachtvorstjes en een beetje sneeuw na. Zouden de ijzers nog uit het vet
kunnen? We wachten het maar rustig af.
* Tijdens onze jaarlijkse buurtborrel bij Café van der Meer hebben we
elkaar de beste wensen gewenst. De opkomst was groot deze avond en
zeer gezellig. Tijdens deze avond hoorde ik dat nummer 199 weer bewoond
is. De meesten hebben al even kennis gemaakt met elkaar.
* Tijdens de feestdagen heeft er boven de weg een mooie kerst versiering
gehangen. Deze is verplaatst vanuit het midden naar het einde van het
dorp. Zodat er bij het begin en het einde van het dorp een mooie versierde
binnenkomst of uitgaan was.
* Er is ook weer een rat op de buurt gesignaleerd. Wij hebben hem toch
niet uitgenodigd? Zijn er meer bewoners die hier last van hebben? Evenals
dat er in het dorp een vos rond zwerft.
Deze komt erg dicht bij de huizen en is gek op “kippenhokken”.
* Namens de hele kerkebuurt willen we graag Familie Zeinstra feliciteren.
Nico en Thecla waren namelijk 50 jaar getrouwd op 13 januari 2015.
Nogmaals Van Harte Gefeliciteerd met dit GOUDEN jubileum.
* Naast ratten en vossen is er ook een heuse ijsbeer op de Hoofdweg
gesignaleerd. Namelijk bij de familie Landman in de tuin. Deze ijsbeer is uit
sneeuw ontstaan. In anderhalf uur tijd was deze ijsbeer gerealiseerd. Hij is
nagemaakt van beelden via internet.
Als iemand uit de kerkebuurt nog iets moois of bijzonders heeft te vertellen
en graag in de dorpskrant wil hebben dan hoor ik het graag.
------------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Meer dan honderd deelnemers bij Ooldejaorskuier.
De Ooldejaorskuier werd meestal op de zaterdag gehouden. Dit jaar was
deze activiteit van de Vogelwacht echter verschoven naar de zondag 28
december. Bij de start vanaf eetcafé Wever bleek heel duidelijk dat dit geen
negatieve invloed had op het aantal deelnemers. Een lange stoet van auto’s
vervoerde namelijk meer dan honderd enthousiastelingen richting De
Meenthe/Rode Dorp in Noordwolde. Voordat we aan de tocht van ruim acht
kilometer begonnen vertelde Freddie ons het een ander over de historie van
dit gebied.
In deze streek waren vroeger de plaggenhutten te vinden en was het een
zeer armoedig heidegebied. Om een beter bestaan te verkrijgen werd de
heide meter voor meter met de schop omgespit. Velen gingen manden en
korven vlechten om het hoofd boven water te houden. Dit laatste was het
begin van de latere rotan industrie in Noordwolde, waar nu helaas heel
weinig meer van over is. Ook het lijsterstrikken en het mollenvangen moest
zorgen voor een beter bestaan. Midden in deze armoede zorgde Bertus
Lacher (speelman van de heide) met zijn accordeon voor de nodige
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ontspanning. Met de bouw van de karakteristieke woninkjes in het
zogenaamde Rode Dorp braken later betere tijden aan voor deze streek.
Mede door het mooie weer werd het een prachtige wandeling. Van de
vroegere armoede was weinig meer te zien. Zo liepen we langs een aantal
prachtige woonlocaties. Erg verrassend was natuurlijk het uitzendbureau
voor dominees in dit gebied. Ook kwamen we langs het Joods Kerkhof. 38
Joden uit deze streek zijn in Auschwitz en Sobibor omgekomen. Nabij het
Rode Dorp werden we getrakteerd op de traditionele versnapering.
Verrassend was dat Bertus Lacher met z’n accordeon hier ook op af kwam.
Het “daar bij die molen” werd door de meesten dan ook luidkeels mee
gezongen. Aan het eind van deze mooie tocht droeg Freddie nog een fraai
gedicht voor over het gebied De Miente en het Rooie dorp. De zon was
inmiddels onder gegaan dus was het ook de hoogste tijd om bij eetcafé
Wever aan de erwtensoep te gaan. Dit betekende het besluit van een
geslaagde ooldejaorskuier. Wilt u meer weten over dit gebied? Dan is het
boek “Huus op é Miente” (het levensverhaal van streekbewoner Batteld
Nijhoolt) een aanrader. Dit boek is verkrijgbaar bij ondergetekende
(Stellingwarver Schrieversronte). -Henk Koelma-

Foto: Sije Nolles

----------------------------------------------------------------------------------www.oldeholtpade.info
Na anderhalf jaar in de lucht te zijn, kan de redactie van de dorpsite
terugkijken op een goed bezochte website en ook de Facebookpagina van
Oldeholtpade wordt veel bekeken. Daarom hebben we gemeend om de
dorpsite te upgraden. Begin maart kunt u een opgefriste dorpsite
verwachten. We houden u op de hoogte.
Namens de redactie Arjen, Cobie, Dineke en Anita
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Paasbult
Vanaf februari gaan we weer van start met het maken van een paasbult.
Het is dan mogelijk om tegen een kleine bijdrage al uw tuin en snoeiafval te
brengen. Geen stobben, pallets en geverfd hout!
In de maand februari kunt u terecht op afspraak.
Vanaf maart is de bult elke zaterdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Vrijdag 3 april is de bult ook geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00
tot 16.00 uur. De kosten: Kleine kar €2,-Grote kar €4,Voor een afspraak of verdere informatie kunt u contact opnemen met Erwin
Kuipers telnr. 0620627423 of Otto Kuipers telnr. 0619952548
Paasvuur
1e paasdag
Aanvang: 20.00 uur
Op het terrein achter de kerk
-----------------------------------------------------------------------------------Hoolthakkers komen weer in de schijnwerpers.
Na de gigantische successen in 2007 en 2011 is het al een hele poos stil
met ons inmiddels afgeschreven shantykoor. Maar nu er in 2015 weer een
Pieter Stuyvesant tocht door ons dorp komt kunnen we niet verstek laten
gaan. Wie durft het weer aan om met de hele groep de sfeer er weer
ouderwets in te brengen? Iedereen is welkom van jong tot oud, dames en
heren, als je maar een goed zin hebt. We maken er wederom een groot
feest van. De laatste keren zaten we rond de 40 deelnemers en dit moeten
we overtreffen. Ook diegene die een trekzak of ander nuttig instrument
bespelen zijn natuurlijk van harte welkom. We zetten “oons dorpien Olpae”
weer duidelijk op de kaart, en maken er een onvergetelijke morgen (dag)
van. De wandeltocht wordt gelopen op zaterdag 6 juni 2015, en het
shantykoor zal ’s morgens actief zijn, want na elven zullen de laatste
deelnemers wel gepasseerd zijn. Alle enthousiastelingen kunnen zich
opgeven bij mij, dus schroom niet en `you never walk alone`.
-Freddie de Vries, Hoofdweg 128 tel. 688749------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen
Hallo allemaal. Wij zijn Niels, Wendy en Levy Lantinga. Sinds 22 december
2014 wonen wij aan de Hoofdweg op nummer 167. In 2014 zijn twee van
onze grote dromen uitgekomen. De grootste is dat onze dochter Levy is
geboren. De kleinere droom is dat wij na 7 jaar weg te zijn geweest
eindelijk weer in Oldeholtpade wonen. We zeggen eindelijk, omdat Niels
hier is opgegroeid. Toen wij samen op zoek gingen naar een huis was het
voor ons nog niet haalbaar om in Oldeholtpade een woning te kopen. We
zijn daarom uitgeweken naar Wolvega. Hier hebben wij 7 jaar met veel
plezier gewoond maar de binding met Oldeholtpade bleef ook omdat Niels
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actief is binnen de VVV. Vorig jaar kwam dit huis op onze pad en we hebben
uiteindelijk besloten om ervoor te gaan.
De woning gaan we zoveel mogelijk zelf, maar met hulp van familie en
vrienden, moderniseren. Dit moet natuurlijk gebeuren naast het werk dus
dit zal wel een aantal jaren plan worden.
Niels is werkzaam als leidinggevende over een team van 6 man in een
kozijnfabriek en daarnaast ook nog verantwoordelijk voor de buitendienst.
Hij doet dit werk nu 6 jaar met veel plezier.
Wendy is naast moeder ook nog 3 dagen in de week werkzaam als assistent
accountant. Niels is fanatiek aan het mountainbiken geslagen en Wendy
sport op het moment niet. We kunnen van alles meer schrijven, maar het
gezelligste is natuurlijk om ons beter te leren kennen onder het drinken van
een lekker bakje koffie of een biertje.
-----------------------------------------------------------------------------------Hallo,
Wij zijn Richard Staalsmid (31) en Esther Haarsma (21), en zijn afgelopen
juli in Oldeholtpade komen wonen. Beide komen we uit Wolvega, en na
tijdelijk in een klein huisje aan de Haulerweg te hebben gewoond, wilden
we allebei heel graag iets meer ruimte in en om huis hebben.
Daarom besloten wij om aan de rand van Wolvega te gaat zoeken i.p.v in
Wolvega. Na het zien van deze woning waren we al snel allebei verkocht.
Net als de woning dus. Hoewel er nog aardig wat gedaan moet worden aan
het huis, zijn wij ervan overtuigt hier een goed thuis te hebben gevonden,
en hebben we het tot nog toe heel erg naar ons zin aan de Hoofdweg in
Oldeholtpade.
-Richard en Esther------------------------------------------------------------------------------------

Over klokken en nog wat
Na de grote opknapbeurt van de toren van onze kerk, werd ook de klok
weer in werking gesteld. s' Middags om twaalf uur slingert de klok zijn
mooie klanken over de kerkenbuurt en het dorp. Ook op de halve uren laat
de klok zich horen. Maar het viel mij op dat het slaan van de klok veel te
vroeg gebeurde, wel vijf of zes minuten. Toen ik daarover een keer met
Pieter Oenema praatte en zei: ‘Wat jammer dat de klok zo in de war is.’,
antwoordde hij: ‘Nee, de klok is niet in de war, wij hebben dat zo met opzet
gedaan. Want, het luiden gebeurt door de klok in beweging te brengen en
het slaan gebeurt door de klepel te bewegen. Om twaalf uur zou dat allebei
en tegelijk moeten en dan zou het elektrisch regelsysteem in de war raken,
vandaar.’ Ja, het zijn moeilijke en gevoelige jongens die klokken.
De drie oude klokken die bij mij thuis aan de muur hangen kan ik ook niet
meer op gang krijgen. Twee komen uit de familie van Thecla, mijn vrouw,
en de andere, een kleine staartklok, hebben wij van mijn ouders gekregen
op onze bruiloft. Die laatste heb ik onlangs naar een reparateur gebracht.
Ook de wekker op mijn nachtkastje houdt mij soms bezig, vooral ’s nachts.
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Toen ik eens mijn bed uit moest vanwege hoog water zag ik een bijzondere
stand op de wekker staan, nl 4:44, dus 44 minuten over 4 uur. Ook 3:33
kwam een keer voor. Ik ben me toen gaan afvragen: is dit toeval? In de
komende tijd wil ik gaan onderzoeken of ik via mijn onderbewustzijn mijn
plasbeurt op 6:66 kan laten plaatsvinden. Of dat lukt? Ik houd u op de
hoogte. -Groeten Nico------------------------------------------------------------------------------------

De vrijwilliger
Nadat we de vorige keer bij de jongste vrijwilligers waren beland, is nu de
beurt aan een van de oudste vrijwilligers van Oldeholtpade. Wij zijn bij
Wiebe Bruinenberg, inmiddels al weer tien jaar wonende tegenover
houthandel Hoekstra aan de Hoofdweg. Bij binnenkomst ruiken we de koffie
al en zien we een huis vol bloemen. Wiebe is vorige week 82 jaar
geworden, vandaar al die bloemen.
Een leeftijd waarop veel mensen het rustiger aan gaan doen. Dat probeert
Wiebe ook wel, maar wanneer hij wat kan betekenen voor de medemens,
doet hij dit graag. Wij dachten dat Wiebe zijn hele leven al in Olpae
woonde, maar nee hoor. Wiebe is opgegroeid aan de Stellingweg, waar nu
een groot huis met rieten dak staat, stond vroeger een nostalgisch wit
huisje. Na de ambachtsschool ging hij werken als automonteur in Wolvega.
Maar Wiebe was niet te houden tussen vier muren en wilde weg. Niet alleen
weg tussen die vier muren, maar verder. Hij ging zijn geluk beproeven als
postbode in Rotterdam. Daarna volgde militaire dienst. Na deze te hebben
vervuld, kwam Wiebe toch weer terug in Olpae. Nadat hij bij de boer,
bakker en slager had gewerkt (twaalf ambachten en dertien ongelukken,
zoals hij het zelf noemt), kwam hij terecht bij de P.T.T. als postbode. Een
mooie buitenbaan waar hij veel mensen kon ontmoeten, was hem op het lijf
geschreven. Dit werk heeft hij dan ook dertig jaar met veel plezier gedaan.
In die periode heeft hij ook twee jaar voor zijn zieke moeder gezorgd.
Ondertussen was Wiebe niet alleen met zijn werk bezig. Korfbal was zijn
grote hobby, waar hij vijftien jaar in het eerste heeft gespeeld. Om zo’n
korfbalclub draaiende te houden, zijn er heel wat vrijwilligerstaken te doen.
Wiebe heeft zijn steen(tje) hier wel aan bijgedragen. Hij was oefenmeester,
bondsoefenmeester, trainer en ook nog veertig jaar scheidsrechter. Ook
organiseerde hij kampen voor de jeugdleden en zat hij in de redactie van
het S.C.O. clubblad. Een andere passie van Wiebe was muziek en
toneelspelen. Hij speelde niet alleen bugel bij de Harmonie, maar ook banjo
en mandoline bij de Mandolineclub. Hij was regisseur bij toneelverenigingen
in Wolvega en Oldetrijne . Dankzij al deze talenten kwam Wiebe in 1947 al
snel terecht bij de “Flying Stars”. Hier hoeven wij niet veel woorden aan te
besteden, want we kregen zijn “Levenswarkpries” te zien en dat zegt
eigenlijk alles over zestig jaar Flying Stars. Hieronder de tekst van de Flying
Stars levenswarkpries.
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Wat betekende: Wiebe Bruinenberg veur” The Flying Stars”
Niet minder as zestig jaor was hij lid van ‘zien’ kabberetgezelschop,
waorvan achtenvuuftig jaor as bestuurslid(vuvenveertig jaor veurzitter
en zeuven jaor dielveurzitter)! Hij ston zeuvenenveertig jaor op é plaanken,
regisseerde twiejendattig jaor, grimeerde negendattig jaor, was zes jaor
tenielmeester en zorgde zes jaor veur de belochting. Naost de keuninklike
Onderscheiding,et lidmaotschop van verdienste en et Erelidmaotschop van
The Flying Stars, die hem al ten diel vullen
past doar een speciale pries bij
De “Flying Stars” levenswarkpries
Him uutriekt bi”j zien ofsscheid op zundag 24 meie 2009
Hooltpae, 24 meie
Lid van verdienste
Nu erelid.
Zoals Wiebe het zegt: ‘je rolt er vanzelf in’. Zo ook in de ouderenzorg. Hij
was dertig jaar lid van de ANBO. Dan vragen ze je of je wat soosmiddagen
wilt organiseren. Voor je het weet ben je twintig jaar voorzitter. Vervolgens
verdiep je er wat meer in en dan is het mooi werk wanneer je merkt dat je
wat voor de ouderen in Olpae kunt betekenen. Zo hebben we mensen
kunnen wijzen op hun mogelijkheden met bijvoorbeeld taxivergoedingen of
eenvoudige huisaanpassingen. Zo was hij onlangs alweer vijfentwintig jaar
vrijwilliger bij de Zonnebloem. Daarbij bezoekt Wiebe mindervalide mensen
en helpt hij bij het organiseren van activiteiten en uitstapjes. Tussendoor
verzorgde
Wiebe
jarenlang
de
tippeltocht voor de V.V.V., was hij
kassier bij de autocross en speaker
bij de zeskampen. En nu is hij nog
steeds
chauffeur
voor
allerlei
mensen,
die
niet
op
eigen
gelegenheid ergens kunnen komen.
Voor dit alles was vast die
onderscheiding
die
we
bij
binnenkomst aan de muur hadden
zien hangen: “Ridder in de Orde
van
Oranje
Nassau”.
Zo’n
uitreiking is natuurlijk mooi en een
hele happening. Maar die dag ging
een beetje aan hem voorbij. Nee,
het meest heeft Wiebe genoten van
de
uitreiking
van
zijn
levenswarkpries door de Flying
Stars.
Wij zijn ook van mening dat je daar
trots op mag zijn. En natuurlijk
bedankt voor je inzet voor al die
mensen in ons dorp.
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Doolhof
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Sinds november 2013 staan bij ons in het dorp 3 evenementsborden.
Diverse verenigingen maken al gebruik van deze borden om hun
activiteiten te promoten. In december 2014 waren de borden helemaal
gevuld. Als u als vereniging ook een activiteit wilt promoten via deze
evenementsborden kunt u contact opnemen met Albert Landman die
namens Plaatselijk Belang hiervoor de coördinatie doet. Albert Landman is
te bereiken via: 0620800431 of albertlandman@home.nl.

(foto Andries van Huizen)

Namens Plaatselijk Belang Oldeholtpade,
-Regina Ponne------------------------------------------------------------------------------------

Tennisvereniging In et Hoolt
Zo, de jaarwisseling ligt al weer een ruime maand achter ons. De Australian
Open is zelfs al weer gespeeld. En wat een prachtige wedstrijden bood dit
toernooi. Een bron van inspiratie voor de tennisser van het lokale niveau.
TV In et Hoolt is het jaar begonnen met de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst, gevolgd door de Algemene Vergadering. Het
bestuur heeft verantwoording afgelegd en de leden hebben gezien dat het
goed was. De opkomst was niet om over naar huis te schrijven, maar ook
dat wordt een beetje traditie, helaas (in dit verband).
Dat neemt niet weg dat het nieuwe seizoen lonkt. Er zijn weer 10 teams
gevormd voor de voorjaarscompetitie en er liggen plannen voor het
schooltennis, de Koningsspelen en een heuse jeugdcompetitie. Het tennis
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wordt van onderaf opgebouwd. En ondertussen is er ruim baan (letterlijk)
voor de lessen, het seniortennis etc.
Als het eerst maar even echt voorjaar wordt, want momenteel hangt de
vorst in de lucht en zijn de banen gesloten. Dat is een relatieve
zeldzaamheid voor de tennisbaan in Oldeholtpade. Maar het is even niet
anders. We verwachten gauw weer bezit van de banen te kunnen nemen en
zien jullie daar graag bij komen. Aanmelden kan: info@tvinethoolt.nl
-Frank Booij, secretaris------------------------------------------------------------------------------------

Jeugd Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
Jaarafsluiting
Vrijdagavond 12 december hebben we voor de jeugd van de vogelwacht
een jaarafsluiting georganiseerd in de vorm van een dropping. Een aantal
jaren hebben we dit voorbij moeten laten gaan
i.v.m. te weinig deelname.
Dit jaar hadden we daar totaal geen last van met
een opgave van maar liefst 26 kinderen! Als bestuur
hadden we al veel pret met de voorbereidingen, dus
wat ons betreft kon de avond niet meer stuk.
In de ochtend liet het weer het behoorlijk afweten met
ontzettende zware windstoten en erg veel regen. De twijfel sloeg
toe of het wel door zou kunnen gaan, gelukkig werd het in de
loop van de dag steeds beter.
Het startpunt was bij de kantine van de Heidehoogte. De kinderen werden
verdeeld onder 5 groepen en gelukkig
hadden zich ook 5 enthousiaste ouders
gemeld,
die
een
groepje
wilden
begeleiden.
De groepjes werden om de beurt door
Jochem
met
een
personenbusje
weggebracht. De kinderen kregen een
blinddoek voor, zodat ze niet konden zien
waar ze “gedropt” werden. Bij De Hoeve
werden ze eruit gezet en daar kon de
tocht beginnen. Hier moesten ze het
sintelpaadje door lopen richting de Linde,
daarna een stukje over het Lindepad en
tot hun verbazing lag Meindert daar met
een boot op hun te wachten. Ze vonden
dit stukje varen over de Linde natuurlijk
fantastisch en in het donker is dit ook
best spannend.
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Het laatste stuk was door de landerijen en modderige bospaden richting de
Heidehoogte. Onderweg moesten de kinderen nog puzzelstukjes
verzamelen, die ze bij de Heidehoogte in elkaar moesten zetten. Wanneer
ze dit ook nog volbracht hadden stond er lekkere warme chocolademelk
met een plak cake klaar. Dit hadden ze ook wel verdiend.
Als organisatie kijken we terug op een geslaagde avond met veel
enthousiaste kinderen en ouders.
Zondagochtend 15 februari aanvang 9.30 uur staat er weer een nieuwe
activiteit op het programma. We gaan met de jeugd een vlinderkast maken
bij Bouwbedrijf Kemper, ook daar hopen we weer veel jeugdvogelliefhebbers te mogen ontvangen.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
2015 is al weer enkele weken oud en na een gezellige decembermaand met
Sint en Kerst zijn we bij de toets weken aangekomen. Alle kinderen doen
mee aan de toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem. Groep 8 heeft in
januari deelgenomen aan het Drempelonderzoek, de groep scoorde een
gemiddelde van 537,5! Dat is een mooie score waarbij ouders en kinderen
nu op zoek gaan naar de vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij
hun kind past.
Na de kerstvakantie hebben er een paar veranderingen plaats gevonden:
* Juf Anja is na haar zwangerschapsverlof weer aan de slag gegaan in
groep 1 en 2 op maandag, dinsdag en woensdag (1x per 14 dagen), juf Ria
werkt op maandag en dinsdag nu in groep 5/6 en de rest van de week in
groep 1/2. Dat betekent dat we afscheid hebben moeten nemen van juf
Nienke. Gelukkig heeft juf Nienke ondertussen een baan gevonden op de
asielzoekersschool in Assen, in ieder geval tot de zomervakantie.
* Wie ook op zoek kan naar een baan is juf Joyce, onze LIO-stagiaire. Zij
heeft haar diploma leerkracht basisonderwijs behaald. Vanaf de
zomervakantie heeft zij samen met juf Suzanne gewerkt in groep 7/8 en de
kinderen, maar ook het team zullen haar inzet en enthousiasme zeker
missen.
* De Buitenschoolse opvang van ‘t Hummelhus zit nu op maandag, dinsdag
en donderdag bij ons in school. Even wennen voor beide partijen maar we
zijn er van overtuigd dat het een succesvolle samenwerking zal worden.
Aan het thema van deze editie hebben we niet veel kunnen werken. Echt
tijd voor de winter is het nog niet geweest. Wel in de school dankzij de inzet
van de versiercommissie. Hiermee zijn we natuurlijk erg blij!
Tot de volgende Holenpathe
Namens het Striepe team,
-Anita de Vries-
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Kangoeroe Klup
Daar zijn we weer!
Allereerst willen we Bas en Ivar welkom heten bij onze Kangoeroe Klup.
Gezellig dat jullie elke zaterdag met ons mee komen trainen!
Wat hebben we weer veel leuke dingen gedaan de afgelopen weken. Op dit
moment hebben we een grote groep vol met vrolijke kinderen die iedere
zaterdagochtend naar de Kangoeroe Klup komen. Met z’n allen bewegen,
klimmen en klauteren, sporten en heel veel rennen is wat we graag doen.
Vooral de tijgerbrug is de grote favoriet. De training eindigen we met het
dansje: ooooh, doe de hokie pokie. Wat kunnen we dat al goed zeg!! Ook
eindigen we soms met het spelletje: zakdoekje leggen. Hierbij kunnen we
laten zien hoe snel we zijn.
Een poosje geleden mochten wij weer mee lopen met SCO 1. Toen de
lichten uit gingen werd het wel een beetje spannend, maar wat was het
leuk! We werden allemaal voorgesteld en konden dan even zwaaien naar
onze papa’s en mama’s op de tribune. In de rust hebben we met z’n allen
zakdoekje leggengedaan. Er was zoveel publiek en iedereen kon naar ons
kijken.
We
hopen
snel
nog
een
keer
te
mogen
oplopen.
Ben je benieuwd naar wat wij allemaal doen? Kom dan eens kijken 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’.
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O.
Het kan ook bij de korfballers vriezen en dooien
Inmiddels loopt het zaalseizoen alweer op zijn laatste benen al hebben we
het echte wintergevoel nog niet zoveel mee gemaakt. Op zich overigens
niet erg als je als korfballer veelal eens in twee weken behoorlijk het land in
moet voor het spelen van je wedstrijden. Daarnaast blijft het in dit
jaargetijde oppassen en moet je toch altijd bedacht zijn op een
verraderlijke uitglijder. Iets dat met name van toepassing is op de
prestaties
van
onze
hoofdmacht.
Sterke
winstpartijen
tegen
kampioensgegadigden worden afgewisseld met minder verwachte uitglijders
tegen de degradatiekandidaten. Daardoor is na een sterke start in 2015 het
uitzicht op het behalen van de 2e play-off plaats bijna aan de horizon
verdwenen en is men theoretisch zelfs nog niet veilig. De laatste drie
speelronden in de zaal, waar het 2e team en A1 strijden tegen degradatie
en voor D2 de zaaltitel lonkt, worden daardoor nog erg belangrijk. De
laatste thuiswedstrijd is op zaterdag 14 februari om 20:00 uur in de
Steense tegen AW/DTV uit Amsterdam.
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In de afgelopen periode werd een andere opzet van de jaarlijkse
Kerstmaaltijd een succes, evenals de 3e MBT toertocht in het 3e weekend
van januari, welke ruim 500 enthousiaste deelnemers trok. Daarnaast werd
het contract met de huidige hoofdtrainer Aegle Frieswijk met een jaar
verlengd en is er binnenkort een gesprek met gemeente over het op termijn
vervangen van de kunstgrasmat.
Minder blij waren de sportverenigingen in het dorp in de afgelopen tijd over
de aangebrachte vernielingen op de accommodaties van tennis, voetbal en
korfbal. Wie doet en bedenkt zoiets, kijkend naar het belang van deze
voorzieningen voor ons dorp en de inzet van vele vrijwilligers van de
betrokken clubs? En dan hebben we het nog eens over het extra werk om
alles weer te herstellen en de met zich mee brengende kosten. Te triest
voor woorden.
Achter de schermen zijn een aantal werkgroepen met het huidig bestuur
actief om de bestuurlijke structuur van de vereniging en de cultuur onder
de loep te nemen. Een aantal zaken zullen met toestemming van de leden
ongetwijfeld gaan veranderen. Tegen het voorjaar hopen een aantal
werkgroepen hun aanbevelingen te presenteren en de kiem te leggen voor
een aantal gewenste verbeteringen op de lange en korte termijn.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
“Je suis Valentijn”
We kennen Valentijnsdag als een dag met kaarten, rode hartjes, bloemen
en nog veel meer. Een dag waarop mensen hun liefde mogen verklaren aan
een geliefde. Waar komt dit vandaan; hoe is het begonnen? Er zijn in de
kerkgeschiedenis minstens twee verschillende personen die Valentijn
genoemd werden. Hun verhalen zijn de moeite waard.
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn, een oudmilitair, met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense
soldaat, de vrouw een christen. Daarom mochten ze niet trouwen. Valentijn
vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het
stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. Hij werd
aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen,
probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn
martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, waarschijnlijk in
269.. Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van
Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek
zijn blinde dochter te genezen. Op de dag van zijn onthoofding probeerde
de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar
tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje
van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad
vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op
Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van je Valentijn' en direct kon ze weer
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zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot
het Christendom. En hij was niet de enige want ondanks tegenwerking van
de overheid, greep deze beweging om zich heen tot ze niet meer te stoppen
was. Mensen voelen haarfijn aan wat goed voor hen is, 70 jaar later
kwamen ook de Romeinse keizers tot het inzicht dat het christendom niet te
stoppen was. Het groeide in de harten van de mensen.
De keizers besloten tot een andere strategie: “If you can’t beat them, join
them”. Als je het niet van ze kunt winnen, sluit dan een verbond. Het
Christendom werd staatsgodsdienst. Dat gaf wat ruimte maar
jammergenoeg was het nu geen vrije keuze meer maar werd het
voorgeschreven door de overheid met alle ellende van dien; corruptie,
machtsmisbruik e.d. Velen zijn van mening dat de kerk beter tot haar recht
zou komen als ze een ondergrondse volksbeweging was gebleven. Zo
hadden ze de machtspolitiek buiten de deur kunnen houden. De
geschiedenis draai je niet terug, jammer genoeg niet. Daarom zijn die oude
verhalen zo nuttig om ons te laten zien waar het echt om gaat. “De goede
verstaander heeft maar een half woord nodig”, nietwaar?
Valentijn is dus een martelaar geworden; niet omdat hij gemarteld is (dat
gebeurde wel meer) maar omdat hij voor zijn geloof uitkwam toen hem dat
de kop kon kosten. Hij stierf dus voor zijn overtuiging en was daarmee
trouw aan zijn Heer; dat noemen we een martelaar. Hoewel velen hem
misten en zijn sterven betreurden kwam er geen demonstratie op gang.
Wel groeide er een traditie die met zijn naam verbonden is. Een traditie van
denken aan een ander, niet kwetsen maar geven, kleine zaken (zoals
bloemen) waarderen, het goede vasthouden en, door gesprek en
ontmoeting, uitkomen voor je overtuiging en levensvisie. Valentijn
provoceerde niet, dwong mensen geen overtuiging op maar wilde de liefde
laten zegevieren. Zouden we daar niet allemaal een voorbeeld aan kunnen
nemen? Een goede Valentijnsdag gewenst! -Ds. G.P. den Hollander------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Thema dorpsfeest 2015
Buiten is het nu echt winter: de ene sneeuwbui na de andere valt. Hopelijk
kunnen we deze winter ook nog even schaatsen op onze ijsbaan. Maar in
deze wintertijd zijn wij als VVV al druk bezig met de zomer. De autocross is
op zondag 7 juni en het dorpfeest is op 19, 20 en 21 juni. Er al zijn bands
vastgelegd en de eerste activiteiten op papier gezet. Op de jaarvergadering
hebben we aangekondigd dat we aan dit dorpsfeest graag een thema
hangen, want we willen de feesten eens iets extra’s geven. Dat is positief
ontvangen en er zijn gelijk allerlei ideeën gedeeld. Uiteindelijk hebben we
gekozen voor: Amerika. Dit brede thema zal de rode draad zijn tijdens het
dorpsfeest. We verklappen nog niet precies hoe. Houd onze Facebook
pagina en de dorpskrant in de gaten! We zien Amerika graag terugkomen
jullie de straatversiering, dat maakt het compleet!
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Ons Genoegen
Ons koor gaat de komende maanden een drukke periode in. We zijn dit jaar
begonnen met een optreden bij Legona in Wolvega alwaar we voor een
enthousiast publiek, inclusief Tjalling een Neeltsje die we nog steeds als
onze dorpsbewoners rekenen, een heerlijke avond hebben beleefd. Met
extra inzet van instrumenten en zelfs meezingen in het koor zullen ook de
leden van Legona deze avond als zeer geslaagd hebben ervaren. Wat ons
betreft was dit niet de laatste keer. De volgende optredens staan gepland in
maart en april en er moet nog hard gewerkt worden om een aantal nieuwe
nummers er in te krijgen. We gaan eerst werken aan een gezamenlijk
optreden met de Harmonie in Wolvega op 21maart in de ruimte van het
Linde college. Voor ons een totaal nieuwe uitdaging, omdat we naast onze
eigen nummers
samen met het korps ook vier nummers aan het
instuderen zijn. U bent als toeschouwer daar natuurlijk van harte welkom.
Dan in april nog een zeer bijzondere concertavond ter gelegenheid van het
25 jarig jubileum als dirigent van Hinke Jelsma. Naast ons koor waar zij die
gehele 25 jaar als dirigent werkt, heeft zij nog een aantal koren en
gezamenlijk wordt dit jubileum gevierd met een concertavond door alle
deze koren en genodigden vanuit de koren waar zij ook als dirigent heeft
gewerkt. Een week later staat dan het jaarlijkse concours in Joure op het
programma waar we ons koor weer willen meten met de andere 24
deelnemende koren uit Friesland. Een deskundige jury beoordeeld de
kwaliteit van deze koren en ons streven is om daar weer een zo hoog
mogelijke score te halen. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen
maar ook het wedstrijdelement wat in zo'n concours aanwezig is maakt het
extra spannend. We willen ons daar toch optimaal presenteren. Naast deze
geplande optredens zijn we natuurlijk ook elke dinsdagavond aan het
oefenen in de kerk van ons dorp en staan we nog steeds open voor nieuwe
leden. Zoals bij zoveel gemengde koren kunnen wij ook nog wel een paar
mannen gebruiken die bij de tenoren of bassen willen meehelpen. Ons
repertoire verrast velen als we ergens optreden en veel van de door ons
gezongen nummers zijn van deze tijd en komen dagelijks voorbij op de
radiozenders. U bent van harte welkom op dinsdagavond van 20:00 uur tot
22:00 uur in de kerk in ons dorp.
------------------------------------------------------------------------------------

Interview met Junior Matala
Junior logeert momenteel bij de familie Westenbroek in het
Scheenebos. E.e.a in het kader van een uitwisselingsprogramma
voor studenten. André Westenbroek heeft de spits al afgebeten
tijdens zijn bezoek aan Zuid Afrika afgelopen zomer. Nu is Junior
aan de beurt voor een tegenbezoek. Junior, stel jezelf maar voor:
Ik ben Junior Mangi Matala. Ik ben geboren in de buurt van Kaapstad. Mijn
huidige woonplaats is Kempton Park in de provincie Gauteng. Ik ben 18 jaar
oud. Welke opleiding volg je momenteel? Ik heb inmiddels mijn
middelbare school opleiding afgerond en bereid me nu voor om op
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universitair niveau Engineering en IT te gaan studeren. Jij bent naar
Nederland gekomen als uitwisselings- student. Hoe ging dat in zijn
werk? Ik ben, evenals André, benaderd door de Rotary Club voor deze
uitwisseling. Het is vooral een culturele uitwisseling, met als doel onderling
begrip te kweken en vooroordelen weg te nemen. André is jou al voor
gegaan met een bezoek aan Z.A.. Hoe heb jij dat ervaren en wat
was jouw eerste indruk van hem? Ik had al een aantal Nederlandse
kennissen, dus er was geen sprake van een “cultuurshock”. Maar ik was wel
onder de indruk van zijn openheid en aanpassingsvermogen. Dit zijn
trouwens eigenschappen waar Nederlandse jongeren bij ons om bekend
staan. Viel André een beetje in de smaak bij jouw medescholieren?
Wij waren eigenlijk wel trots om hem als
onze gast te hebben. Zelfs 20 jaar na de
afschaffing van Apartheid, is het nog
steeds bijzonder om een blanke jongen in
ons midden te hebben. Des te meer
omdat het voor André de gewoonste zaak
van de wereld was. Dit straalde hij ook
uit. Daarom was hij steeds het
middelpunt van belangstelling. Nu is de
beurt aan jou. Jouw bezoek aan
Nederland zit er ook al bijna op. Zijn
er al “cultuurshocks” voor jou
geweest? Ik heb eigenlijk alleen maar
positieve ervaringen. Natuurlijk zijn er
kleine
cultuurverschillen
waar
je
tegenaan loopt. Maar je moet bereid zijn
compromissen te sluiten en je vooral aan
te
passen.
Noem
een
iets?
Nederlanders hebben de naam nuchter en stijfjes te zijn in de omgang. Dit
bleek enorm mee te vallen. Mensen zijn open en hartelijk en belangstellend.
Maar jullie zijn wel een volk van de klok. Wanneer jullie een afspraak
maken met een bepaald tijdstip, dan staat dat gewoon en wordt je ook
verwacht op dat tijdstip. Later komen wordt niet altijd op prijs gesteld. In
Z.A. leven we wat “losser” zeg maar. Wij zijn een vrolijk volk en gaan wat
relaxter om met het begrip ”tijd”. Op dit moment is het hoog zomer in
Z.A.. Kun je een beetje omgaan met ons gure klimaat? Viel eigenlijk
wel mee. Eerst wel koud, maar met goede kleding wel te doen. Kwam ik
snel achter! Nu, kort voor je thuisreis ben je nog getuige geweest
van een sneeuwbui. Was dit voor jou de eerste keer? Nee, niet de
eerste keer. Tijdens onze “winter” valt er soms wel wat sneeuw in de
omgeving van Johannesburg (ook provincie Gauteng). Dit gebied ligt hoog
en heeft een landklimaat. Het kan dus behoorlijk afkoelen. Eerlijk gezegd
had ik in Nederland een dik pak sneeuw verwacht, zoals je vaak op
Kerstkaarten ziet. Maar niet dus! Dus toch Global warming? Je bent
inmiddels een bekende verschijning geworden in Oldeholtpade. Ook
heb je in korte tijd veel vrienden gemaakt. Hoe kijk je hier op
terug? Over het algemeen maak ik gemakkelijk vrienden. Maar
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Oldeholtpade was een openbaring. Dat zegt meer over jullie dan over mij.
Ik verwacht dan ook een langdurig contact te houden met veel van de
mensen die ik hier heb leren kennen. Eenmaal terug in Z.A. ga je je
studie weer oppakken. Kunnen de ervaringen en de kennis welke je
hier hebt opgedaan daar nog iets toevoegen? Ja zeker! Tijdens mijn
studie zal ik vaak te maken krijgen met buitenlanders. Engineering en IT
zijn “Global” studierichtingen geworden. Dankzij deze uitwisseling heb ik
mijn “horizon” kunnen verbreden. We zijn geneigd om te focussen op onze
verschillen, terwijl we juist moeten concentreren op de zaken die ons
verbinden. Contacten leggen zal mij voortaan makkelijker afgaan. Hoe zie
jij jouw toekomst in het nieuwe Z.A.? In positieve zin. De sleutel tot
verandering en verbetering van leefomstandigheden zit in onderwijs. Zuid
Afrikaanse jongeren moeten zich daar bewust van worden. Ik wil daar graag
een rol in spelen. Daar ga ik me sterk voor maken.
Zien we je nog eens terug? Ik weet nu niet hoe of wanneer, maar terug
komen doe ik zeker!

-PR------------------------------------------------------------------------------------

Moordenaar
U hebt al eerder iets over mijn kippen gelezen in onze Holenpathe. Daaruit
hebt u ook kunnen proeven, dat ik heel wijs was met mijn gevederde
vrienden. Toen dan ook een vos alle drie kwam ophalen, heb ik mijn gemis
en mijn verdriet verwerkt door er een rijmpje op los te laten, dat hieronder
volgt:
Zeg, heb je het al gehoord,
al mijn kippen zijn vermoord
zomaar uit het hok gehaald,
opgevreten maar niet betaald.
vragen is er ook niet bij:
wat is dit voor een maatschappij?
O, ja hoor, ik begrijp wel dat
jij een reuze honger had
maar waarom niet eerst gebeld,
in elk geval je aangemeld
bij de voedselbank van hier.
bah, wat ben jij voor een dier
'k had wel een plofkip voor je gehad
desnoods met moes en veel patat
maar nee, dat was je dus te min
jij vuile veelvraat, woesteling
'k zal het hier nu maar bij laten
MAAR IK HOU JE IN DE GATEN
-Nico20

Het Prikbord
Te koop:
Prima lage Noren z.g.a.n.
Merk: Viking
Kleur: zwart, maat 36
Met beschermhoezen
Prijs: €30,Bos, Hoofdweg 60
Tel. 688405

Gratis af te halen:
Serama haantjes, het kleinste kippenras dat
er is en heel tam te krijgen, dus kindvriendelijk.
Meer informatie bij Anita Exterkate 688571

Gezocht....verkeersregelaars en stempelaars
voor de Kuiertocht op 6 juni.
Aanmelden kan bij Anneke Brand 688347
en Anita Exterkate 688571
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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…
De deur van Wilfred Berrystraat 15
word open gedaan door Christa Gruppen
en haar enthousiaste blonde labrador
Tess. Ze heten ons welkom, en terwijl we
naar de keuken lopen, vertelt Christa
waarom haar hond wat moeite heeft om
ons snel te volgen. ‘Tess is al dertien jaar
geweest en dat is een hele leeftijd. Als jonge hond heeft ze een kunstheup
gekregen en nu ze oud is gaat het lopen helemaal niet meer zo soepel.’
Ze schenkt ons koffie in en we gaan aan de keukentafel zitten.
Christa verteld dat ze geboren is in De Wijk, vlakbij Meppel, en verder is
opgegroeid in Steenwijk. Na haar opleiding staat ze ruim twintig jaar voor
de klas in Oude Pekela. Eerst fulltime, maar door toen nog onbekende
lichamelijke klachten en vermoeidheid, moet ze parttime gaan werken. Na
jaren doorzetten blijven de klachten en leert ze eindelijk van een dokter die
haar symptomen herkent, dat ze Fybromyalgie heeft. Een chronische ziekte
met uiteenlopende verschijnselen, waaronder ernstige vermoeidheid. Helaas
betekent dat voor Christa dat ze moet stoppen met werken. Haar ouders en
zus woonden al in Oldeholtpade en om dichterbij hen te kunnen zijn,
verhuist zij ook. Eerst naar de Franckenastraat en later naar haar huidige
woning.
‘Het mooiste van Oldeholtpade vind ik dat ik hier zo het bos in kan lopen.’,
vertelt ze. ‘Door mijn ziekte kan ik niet heel ver en dat lukt mijn loopmaatje
Tess ook niet meer, maar de omgeving hier is gewoon prachtig!’
Activiteiten kosten haar veel moeite, omdat ze steeds na inspanning lang
uit moet rusten, maar het weerhoud haar er niet van om haar passies vol te
houden. Eén daarvan is het ‘quilten’. (Quilten of doorpitten is een
handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op
elkaar genaaid worden, red.)
Elke quilt is uniek en opgebouwd uit verschillende kleuren en patronen die
een bijzonder geheel maken. Ze laat ons zien wat ze allemaal al heeft
gemaakt en vertelt dat haar grootste trots haar meer als drie jaar heeft
gekost om te voltooien. Maar het resultaat is dan ook prachtig en alle
minuten werk meer als waard.
Ook heeft ze contact met een groep mensen die kleine quilten maakt voor
het ziekenhuis. Ouders die een ernstig ziek of inmiddels overleden kindje
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hebben, mogen in een fotoboek een unieke quilt uitzoeken voor hun kindje
of henzelf en deze houden. De quilten zijn bedoeld als een gebaar van
troost. Christa heeft daar ook een aantal van gemaakt.
In de zomermaanden is ze graag buiten. Haar voortuin is een soort van
prairietuin, die weinig onderhoud vergt, omdat ze dat niet kan. Wel heeft ze
sinds een paar jaar een kleine groenten- en kruidentuin opgestart, van
bakken van één bij één meter die ze langzaam maar zeker steeds een
beetje verder uitbreidt.
‘Wanneer het warmer wordt buiten, komt Tess ook meer in beweging.’,
glimlacht ze. ‘Mensen zullen ons vast wel vaker eens voorbij zien komen.’
Op de foto staat Christa met één van de quilten die ze gemaakt heeft en die
in de keuken hangt. Onder het koffiedrinken en praten hebben we daar erg
van mogen genieten. We bedanken haar voor haar geweldige gastvrijheid!
------------------------------------------------------------------------------------

Kinderpagina
Moppen


Waarom vliegen de vogels in de winter naar het zuiden?
Het is te ver lopen.



Wat kan je wel serveren, maar niet eten?
Een tennisbal.



Waarom vliegt een heks op een bezem?
Omdat een stofzuiger te zwaar is



Ging een cowboy naar de kapper. Als hij klaar is verlaat hij de
kapsalon. Wat denk je?
Pony weg.



Een tomaat en een ei zitten in de wachtkamer van de dokter. Vraagt
de tomaat aan het ei: “wanneer mag het gips eraf?”
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Kleurplaat
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Agenda
16-02-2015
17-02-2015
23-03-2015
28-03-2015
20-04-2015

Oud papieractie De Striepe
Ledenvergadering
Plaatselijk Belang
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
20.00 uur, Café Wever
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
Thema: Natuur tot leven
Papier vanaf 19.00 uur plaatsen

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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