Voorwoord
Het is inmiddels november en met het schrijven van het voorwoord is het
nat buiten en waait het flink. Het is de maand van de herfst wat het weer
betreft, maar ook de maand waarin de kinderen met de lampionnen langs
de deuren zijn gegaan en dat Sinterklaas weer is aangekomen in Nederland.
En inmiddels ook de kinderen van Oldeholtpade een bezoek heeft gebracht.
Helaas is het ook de maand van de vreselijke aanslagen in Parijs. En dat
niet alleen, op dit moment lijkt het nergens veilig meer en komen veel
mensen om door tragisch geweld. Ontzettend veel mensen zijn op de
vlucht, op zoek naar een veilige haven. Niet allemaal halen ze het en als ze
dan eindelijk aangekomen zijn in een ander land, ver van hun familie en
eigen cultuur, zijn ze nog steeds niet altijd welkom.
Elk mens heeft recht op een veilig bestaan, waar dan ook ter wereld.
Natuurlijk zijn de meningen erover verdeeld en omdat de angst voor geweld
heel hoog zit, zijn we niet altijd redelijk behalve als het om onszelf gaat.
We wonen in een rustig dorp, waar meestal en gelukkig weinig gebeurd.
Soms lijkt alles op het nieuws in Syrië, Parijs of waar dan ook ter wereld
een ver van ons bed show. Maar in werkelijkheid is dat het natuurlijk niet.
Als u straks een kaars aansteekt om het gezellig te maken in huis en om
het donker te verdrijven, steekt u er ook eentje aan met de gedachte aan al
die mensen die het niet zo mooi hebben als u?
Jammer genoeg kunnen we niet alle leed in de wereld verhelpen. Maar een
kaars branden met een positieve gedachte kan al een heel verschil maken.
Met de feestdagen in het verschiet, Sinterklaas natuurlijk eerst, is er ook
weer een Kerstmarkt in De Striepe en de jaarlijkse oliebollenactie van VVO.
En van ons krijgt u weer de kerstpuzzel zoals u gewend bent. Veel succes
met speuren en de winnaar wordt in de volgende editie van de Holenpathe
bekent gemaakt.
Nu lijkt het nieuwe jaar nog ver weg, maar voor u het weet is het 2016! Wij
van de redactie wensen u alvast fijne feestdagen en een goed uiteinde!
In deze editie zit tevens een toevoeging voor uw vrijwillige bijdrage aan
deze krant. Wij zijn ontzettend blij met uw steun om de Holenpathe te laten
voortbestaan en wij danken u hartelijk voor elke bijdrage die u ons kunt
leveren!
Tot volgend jaar!
Kopijdatum volgende Holenpathe: 30 januari 2016

Thema: Grote schoonmaak
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Burgerlijke stand
Nieuwe Inwoners:
Fernand de Vries, Jackelien Majoor,
Colin en Eva
Henk Bruins en Betty Vermeulen
Jantine de Keijzer

Hoofdweg 173
Buitenkamp 5
Hoofdweg 125

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

* Al enige jaren wordt er eind september landelijk een burendag gehouden
en enkele actieve dorpsbewoners hadden gedacht op deze dag een
positieve input aan de saamhorigheid te geven.
De animo overdag was tot een minimum beperkt maar dat weerhield enkele
bewoners van de Hamersweg niet en staken die dag de handen uit de
mouwen en wel voor buurman Jan (kei-o-loog) Bakker.
De berm grenzend aan zijn tuin was door de jaren heen dusdanig
overwoekerd dat er van een berm al geen sprake meer was en dit kwam de
verkeersveiligheid niet ten goede.
* Zaterdagochtend 26 september stonden enkele mannen met het nodige
gereedschap en machines klaar om dood en overtollig groen te verwijderen.
Hun enthousiasme werd gedurende de dag al enigszins getemperd want
lang alles kon niet naar tevredenheid opgeleverd worden. Een vervolg zal er
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ongetwijfeld komen gezien de gezelligheid en de goede verzorging van
enkele buurvrouwen.
* Het “familiehuis” van erven Hent van der Heide is onlangs verkocht
aan…., jawel…., familie. Jacob vd Heide en Hilda Duiven, voorheen wonend
in Vledder, zijn nu de eigenaren en hopen hier hun droomhuis te realiseren.
De wooncontainers staan al klaar en deze zullen enkele jaren hun
uitvalsbasis zijn.
------------------------------------------------------------------------------------

De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Afgelopen maandag 9-11-2015 is er een raadsvergadering geweest. De
elzen aan de Grote Kamp in Oldeholtpade stonden wederom op de agenda.
Een aantal buurtbewoners hebben deze vergadering bijgewoond en op deze
manier hebben zij laten zien dat zij namens de hele buurt de Commissie
Gezond Groen ondersteunen. Piet Nijp verwoordde tijdens de vergadering
heel helder het standpunt van de commissie. Piet, Monique en Antoinette,
bedankt voor jullie tomeloze inzet. Nadat de GGD een onderzoek heeft
uitgevoerd lijkt het erop dat de gemeente meewerkt aan het verwijderen
van de elzen. Dit gaat allemaal nog niet zo gemakkelijk. De bewoners
dienen zelf een kapvergunning aan te vragen en alle hieraan verbonden
consequenties te aanvaarden waaronder ook een herplant plicht. De
gemeente kan hierbij een coulance regeling toepassen. Er is besloten dat er
gebruik zal worden gemaakt van deze regeling. De bewoners helpen mee
de bomen te verwijderen om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. De
gemeente zal ook een deel van de kosten op zich nemen.
Alleen op deze manier kunnen de elzen worden verwijderd. De
kapvergunning is ondertussen aangevraagd. De commissie gaat ervan uit
dat het goed komt. Het blijft al met al met al een bijzondere situatie.
Bomen, die geplant zijn door de gemeente en gezondheidsproblemen
veroorzaken, moeten nu met hulp van de bewoners zelf worden verwijderd.
Eigenlijk te gek voor woorden!
* Nieuwe bewoners aan de Weidekamp; familie Van der Zwaag wonen nu in
hun nieuwe huis. Welkom aan de Weidekamp en in Oldeholtpade! We hopen
dat jullie hier veel woonplezier mogen beleven.
* Het bestuur van de buurvereniging zal binnenkort een jaarvergadering
plannen. Wanneer de datum bekend is worden de bewoners van De
Kampen hiervoor uitgenodigd.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en Buitengebied

Bianca v. d. Akker - bianca-jochem@hetnet.nl

Geslaagd buurtuitje bos-en buitengebied
Zaterdag 10 oktober was ons jaarlijks buurtuitje, ditmaal georganiseerd
door Piet, Lutina, Cor en José. Op een zonovergoten zaterdagmiddag
vertrokken we met zo’n 40 buurtgenoten naar Delfstrahuizen. Hier werden
we ontvangen door onze plaatsgenoot Nick Groen, die ons verwelkomde
met koffie en gebak.
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Vervolgens werden we in een overall gehesen en hebben we een prachtige
pot boerengolf met elkaar gespeeld. Dit was bij tijden best hilarisch, want
door nogal onbesuisde acties vlogen er veel ballen òf het Tjeukemeer òf
een naastgelegen sloot in. Gelukkig hadden we een overal aan en
schepnetjes bij ons, zodat we de ballen er weer uit konden vissen.
Na dit spel stond er een lekkere maaltijd in de vorm van een barbecue
klaar. Ook dit was prima voor elkaar en erg gezellig. Iedereen kon even
lekker bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje.
Tot slot nog even een bedankwoord van de organisatoren, die van onze
kant
een
groot
applaus kregen voor
deze
geweldige
middag. Aan hen
ook de zware taak
weer
nieuwe
mensen
aan
te
wijzen,
die
ons
volgend jaar weer
zullen verrassen met
het buurtuitje van
het
bosen
buitengebied!
Families Knol en Van
der Vegt, doe je
best!
----------------------------------------------------------------------------------

Wetenswaardigheden
Fotoclub Oldeholtpade
Begin 2012 heb ik een oproep in de Dorpskrant Holenpathe geplaatst om te
horen of er belangstelling was voor het opzetten van en fotoclub. Dit als
doel “plezier in fotografie” in het algemeen en dat allemaal in een
ongedwongen sfeer.
Nu, november 2015, kunnen we aangeven dat die behoefte er is. Op dit
moment hebben we een groep van 9 personen die 1 keer in de maand, met
uitzondering van de zomermaanden, bij elkaar komen. (elke derde
dinsdagavond van de maand van 19.45 tot 22.00 uur)
De eerste avonden hebben we bij toerbeurt bij één van de leden thuis
gezeten. Niet een ideale oplossing naarmate de groep groter werd. Op zoek
naar een locatie kwamen we bij de Bieb in Wolvega terecht. Daar hebben
we alle ruimte en faciliteiten die we nodig hebben.
In het begin was het uitzoeken hoe de avonden het beste kunnen worden
ingevuld. Er wordt nu afgesproken wat voor onderwerp we die maand gaan
fotograferen en elke deelnemer kan daar 3-5 foto’s laten zien waar we
eventueel op- aanmerkingen over kunnen aangeven met als doel de
fotografie voor jezelf en voor de ander leuk en interessant te houden.
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Daarnaast wordt een onderwerp gekozen waarbij 1 foto van elke deelnemer
naar het algemeen adres wordt gestuurd en de leden daar “de foto van de
maand” uit kunnen kiezen. Uiteraard ruimte voor vragen en andere zaken
m.b.t fotografie en af en toe een onderwerp belichten. 1 of 2 keer per jaar
gaan we op stap om ergens foto’s te maken. We zijn onder anderen op het
Aekingerzand geweest, Urk, Leeuwarden, het Waterloopbos in Marknesse
en de kust van de Waddenzee. Ook onderling worden er afspraken gemaakt
om een keer op pad te gaan. Al met al een leuke bezigheid waar we
allemaal veel plezier aan beleven. Er is nog ruimte voor meer leden,
wanneer je zin hebt om mee te doen dan kun je contact opnemen met:
Marten Wieringa: tel. 06-11388222 of Ids Hooisma: 0561-615682 of per
mail: fotocluboldeholtpade@gmail.com Namens de fotoclub Oldeholtpade
-Ids Hooisma------------------------------------------------------------------------------------

Burgerwacht Oldeholtpade
Afgelopen 15 november j.l. kreeg de Burgerwacht een melding binnen op de
Facebookpagina van Cornelis de Haan, die op de Hoofdweg woont.
Hij waarschuwde voor het volgende:
‘Vanmiddag rond 15.00 uur reed er een groene auto, type stationwagen
met groene nummerplaten over de Hoofdweg. Het voertuig reed langzaam
en de vijf inzittenden namen foto’s van alle woningen. Toen ze terugreden
ben ik voor het raam gaan staan en hielden ze vrijwel direct hun handen
voor hun gezicht om niet herkend te worden. Ik heb dit gemeld bij de
politie en zij gaven aan een extra oogje in het zeil te houden. Het is
duidelijk dat deze mensen aan het inventariseren waren. Voor vannacht of
later deze week… Laat het een waarschuwing zijn voor alle bewoners!’
Door het goede en grote bereik van de Burgerwacht is dit bericht
ontzettend veel gedeeld en bekeken, ook hebben mensen hun vrienden in
het bericht getagd, zodat zij de waarschuwing konden lezen.
Inmiddels is er in Oldeholtpade op klaarlichte dag bij bewoners ingebroken,
niet door mensen met een groene stationwagen, maar met een wit type
bestelauto. De buren hebben niet in de gaten gehad dat er vlakbij werd
ingebroken.
Daarom nogmaals de waarschuwing:
Of het nu dag is of nacht, ziet u iets verdachts of iets wat u niet
vertrouwt, waarschuw de politie! Deze inbrekers zijn erg brutaal en
zijn in een zeer korte tijd een woning zomaar binnen! Ze zetten
zelfs hun auto op de oprit neer en gedragen zich uiterst ontspannen
rond de woning. Sluit uw woning, auto en schuur/garage goed af en
houd een oogje in het zeil bij de buren. En als u iets ziet gebeuren,
ga er niet zelf op af, maar bel onmiddellijk het alarmnummer 112!
Heeft u Facebook en wilt u beter op de hoogte blijven? Like dan onze
pagina Burgerwacht Olpae, zodat we het bereik nog verder uit kunnen
breiden. Helaas speelt dit niet alleen in Oldeholtpade.
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Kleurplaat
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Even voorstellen
Hallo, wij willen ons even aan jullie voorstellen.
Wij zijn Fernand de Vries en Jackelien Majoor.
Afgelopen juni zijn wij komen wonen aan hoofdweg 173.
Wij hebben de boerderij van onze (schoon) ouders overgenomen.
Onze (schoon) ouders wonen sinds oktober in Wolvega.
Hiervoor hebben wij ongeveer tien jaar met plezier in Wolvega gewoond.
Alleen misten wij wel de ruimte, vandaar dat we deze kans hebben gepakt.
Wij hebben twee kinderen, Colin zit in groep 6 en Eva zit in groep 4.
Zij gaan sinds augustus naar De Striepe.
Colin voetbalt hier nu ook bij V.V.O en Eva korfbalt sinds kort bij S.C.O.
Veel veranderingen, maar het bevalt ons hier goed.
------------------------------------------------------------------------------------

De vrijwilliger
We zijn op bezoek bij Harm-Jan Visser. Harm-Jan woont zijn hele leven
al in Oldeholtpade. Vroeger aan de Hoofdweg en nu aan de
WilfriedBerrystraat. Hij werkte jaren als timmerman bij bouwbedrijf Koning
in Wolvega. Een aantal jaren geleden kreeg
hij
een heftruck van
vierenhalve ton op zijn voet, wat zijn hele enkelgewricht verbrijzelde. Na
een lange periode van revalidatie is hij toch werk gaan zoeken wat
lichamelijk minder belastend is voor zijn voet. Sindsdien werkt Harm-Jan bij
woningstichting Accolade. Hier inventariseerde hij, in eerste instantie, de
klachten voor het onderhoud. Maar ondertussen werkt hij nu ook weer
steeds meer op de werkvloer om zelf de klachten te verhelpen. Niet alleen
de timmerwerkzaamheden, maar ook op het gebied van elektra, water- en
gasleidingen. Maar we komen hier eigenlijk, omdat Harm-Jan één van de
vrijwillige brandweermannen van ons dorp is. Wat bij binnenkomst gelijk
duidelijk is, want onze blik valt meteen op de vitrinekast die rijkelijk gevuld
is met miniatuur brandweerwagens, helmen en andere brandweer
attributen. Harm-Jan is lid van de Vrijwillige Brandweer/ regiodeel Zuidoost
Friesland, gezeteld in de kazerne te Wolvega.
Hoe kwam je bij de brandweer?
Hij is ooit via een collega in aanraking gekomen met de Brandweer en er als
het ware “in gerold”. Wel eerst even goed over nagedacht natuurlijk. Zo
komen we eigenlijk nog steeds aan nieuwe vrijwilligers. Je kent collega’s en
familie en denkt “die zou wel geschikt zijn”, en vraagt is het niets voor jou
om bij de brandweer te komen. Inmiddels zijn we 24 jaar verder. “Ja, ik
ben er nu behoorlijk mee besmet, dat wel”, aldus Harm-Jan. Zelf spreekt hij
liever van zijn “hobby”. Dat het geen vrijblijvende hobby is wordt al snel
duidelijk. Eerst 2 jaar op cursus om recht te hebben op de titel Brandwacht
2e klasse. Nog één jaar erbij om jezelf Brandwacht 1 e klasse te mogen
noemen. Na de eerste 2 jaar meteen aan de bak, oftewel ingezet worden!
Momenteel gaan nieuwe cursisten meteen mee op pad om ervaring op te
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doen. Dus niet meteen ingezet worden als brandweerman, maar een slang
uitrollen kan al snel. Cursisten moeten voldoen aan de eisen van een
praktisch en een theoretisch examen. Harm-Jan heeft onderhand wel 5 jaar
cursussen gevolgd en is nu Hoofdbrandwacht.
Wat doen jullie nog meer naast branden blussen?
De Brandweer in Nederland draait grotendeels op vrijwilligers. Slechts 10%
is beroeps. Dit zijn vaak leidinggevenden of technisch ondersteunend
personeel. Harm Jan weet zich gesteund door 27 Vrijwillige Brandweer
collega’s in Wolvega. Het werk bij de Brandweer is zeer divers. Daarbij
moeten we denken aan hulp bij brand, stormschade, (verkeer ’s)ongevallen
en natuurlijk ook minder heftige zaken zoals een kat uit de boom halen.
Vooral hulp bij ongevallen (soms met dodelijke afloop) kan zeer heftig zijn.
Om maar even te verwijzen naar de wervingsleus: “je moet het maar
kunnen”! Het is dan belangrijk dat we elkaar na afloop goed opvangen.
Soms is het ook prettig na een zeer vervelende ervaring
met een
professional te kunnen praten en die mogelijkheid is er ook.
In het regio-deel /Zuidoost Friesland zijn er gemiddeld 80-100 meldingen
waarbij de Brandweer moet uitrukken. Zelf moet Harm Jan gemiddeld 20x
per jaar uitrukken bij calamiteiten. Daarnaast zit er veel tijd in de
oefeningen, vaak wel twee keer per maand, waarbij we daarna nog even
gezellig nazitten. Dat is ook
belangrijk als vrijwilliger. Na
één oefening is Harm-Jan
met nog twee collega’s
daarna nog twee avonden in
de weer voor de brandweer.
Alles moet weer schoon.
Harm-Jan is met name
verantwoordelijk
voor
ademlucht flessen, die ook
weer gevuld paraat moeten
liggen
voor
de
eerst
komende calamiteit.
De Uitwisseling met Ghoszczno in Polen!
De gemeente Weststellingwerf heeft een vriendschappelijke relatie met een
Poolse gemeente , genaamd Ghoszczno. Wij als brandweerafdeling hebben
ook jaren een uitwisseling gehad met de brandweer van deze gemeente.
We hebben veel van elkaar kunnen leren. Nu is de uitwisseling op
vakgebied niet meer nodig, maar de vriendschap is daardoor niet gestopt.
We hebben nog steeds een goed contact.
Harm-Jan heeft ook heel archief bijgehouden over de ontwikkeling van de
brandweer. Sinds 1821 is de eerste georganiseerde brandweer ontstaan.
We bedanken Harm-Jan voor zijn gepassioneerde verhaal en zijn schaarse
vrije tijd en……..
Petje af voor de Vrijwillige Brandweer!
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk belang
* Kies voor supersnel internet in Oldeholtpade
Voor de inwoners van Oldeholtpade, buiten de bebouwde kom, is er nu de
mogelijkheid om ook snel internet te krijgen via glasvezel. Deze moet nog
wel aangelegd worden. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er genoeg
deelnemers zijn. Als je mee doet krijg je €500,00 subsidie, 100/100 MB,
tel.,TV en internet tot in de meterkast. De overige kosten, tussen de €20 en
€50, (afhankelijk van hoe ver de huizen van elkaar staan e.d.) worden over
een looptijd van 15 tot 20 jaar verdeeld. Om het voor elkaar te krijgen
moeten er wel genoeg (minimaal 70 % van de aanwonende) mee doen,
anders wordt het te duur en gaat het niet door. Meld je dus vrijblijvend aan
op www.friesland.opglas.nl Als er genoeg aanmelders zijn, wordt er een
begroting gemaakt en kun je alsnog besluiten om mee te doen. DUS GEEF
JE OP, dat kost niets!!!
* Domenees Hoeke
De zomer is voorbij en wij hebben gezien hoe het gebloeid heeft. In het
voorjaar met de narcissen, krokussen,sneeuwroem e.d. was het een mooi
gezicht. In de loop van de zomer werd het er niet mooier op, het werd veel
te hoog en rommelig. Maar, de planten die er in zitten trekken insecten aan
die de eikenprocessierups aanvallen en dat zijn de hogere bloemen. Wij
hadden het ook liever anders gezien, maar Domenees Hoeke heeft tijd
nodig om zich verder te ontplooien tot een mooie entree voor Oldeholtpade
(let wel het is buitengebied). Ondertussen is er ook overleg geweest met de
gemeente. De bevindingen zijn besproken en er is besloten in gezamenlijk
overleg een beheerplan te maken. Tevens wordt er zaad bij in gezaaid om
het geheel nog mooier te maken. Voor de verkeersveiligheid zullen we
proberen om de hoogte wat in de gaten te houden. Maar het is natuur en
die is niet te beïnvloeden. Met elkaar doen we ons best om er wat mooi`s
van te maken.
* Pad naast de ijsbaan
Het pad naast de ijsbaan is verreden door de mensen die in het bos aan het
kappen zijn geweest. Daarover hebben wij contact gehad met
Staatsbosbeheer en ze hebben beloofd dat het in het voorjaar wordt
opgeknapt. De wal wordt opgesnoeid, slootkant wordt gewallefreest en het
pad opgeknapt. We moeten nog wat geduld hebben, maar dan is alles weer
picobello.
-----------------------------------------------------------------------------------Voorlichtingsmarkt Toekomstige Senioren op zaterdag 5 maart 2016
in het Linde College te Wolvega
Via de markt worden toekomstige senioren voorbereid op het langer thuis
blijven wonen en alles wat daarbij hoort.
Op de markt vindt u de mogelijkheden op het gebied van uw huis
aanpassen, veiligheid (op alle fronten) en de mogelijkheden op het gebied
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van uw welbevinden. De voorlichtingsmarkt is voor alle toekomstige
senioren voor Weststellingwerf en wordt georganiseerd door Plaatselijk
Belang De Hoeve, Nijeholtpade, Oosterstreek, Zandhuizen en Oldeholtpade.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
------------------------------------------------------------------------------------

VocaLinde
Nieuws van VocaLinde
Terwijl de regen tegen het raam klettert op deze zondagmiddag nog even
snel de bijdrage van ons koor aan deze dorpskrant maken. Wat gaat de tijd
toch snel; ik weet nog dat het de vorige keer ook op het laatste nippertje
klaar moest. Het moeten wel aardige mensen zijn daar bij die redactie want
ik zal wel niet de enige zijn die het altijd op het laatste moment instuurt.
Ons koor is elke dinsdagavond in de plaatselijke kerk aan het repeteren.
Dat doet me denken aan een keer dat we op vakantie waren in Frankrijk.
En zoals wij dat altijd doen, als er een kerk op ons pad komt dan moeten
we daar even naar binnen. Zo ook deze keer en toen we de deur openden
kwamen de koorklanken ons tegemoet. Er werd door een groot koor
geoefend voor een uitvoering en onopgemerkt bleven we daar bijna een uur
luisteren. Steeds werd er ingegrepen door de dirigente en moesten dan
weer de sopranen, dan weer de bassen, hun partij apart uitvoeren. Het was
klassiek en met de begeleiding van het orgel in die kerk was het zeer de
moeite waard. Eigenlijk zou het best wel zo kunnen zijn dat u op een
dinsdagavond ook even bij ons binnen komt lopen om een deel van de
avond mee te luisteren. Daar is niets op tegen. Zo zijn we dit najaar met
diverse nieuwe stukken aan het werk. Soms lukt dat erg snel en een andere
keer heb je voor jezelf het gevoel dat het nooit gaat lukken. Zoveel
woorden en zo weinig noten, dat kan niet kloppen. Maar gelukkig hebben
we een dirigent die daar begrip voor op kan brengen. Zij neemt de tijd om
elke keer een stukje te oefenen. Dan ontdek je dat het toch wel klopt en
dus niet aan de componist lag die het stuk heeft geschreven. Dat maakt het
zingen in een koor zo leuk. Oefening baart kunst zullen we maar zeggen.
------------------------------------------------------------------------------------

IJsclub Naar Buiten
IJsclub Naar Buiten 125 jaar.
Op vrijdag 30 oktober 2015 heeft IJsclub “Naar Buiten hun 125 jaar
jubileum gevierd .
Dit feestelijk gebeuren is uitbundig gevierd bij Café van der Meer te
Oldeholtpade
Van zeven tot acht uur was er voor de genodigden de gelegenheid om het
bestuur met dit heugelijke feit te feliciteren. Daarna konden de leden ook
mee doen aan deze feestavond
Er was een leuke opkomst, waarbij ook enkele ijsclubs uit de regio. De
voorzitter heeft iedereen van harte welkom geheten. De genodigden konden
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genieten van een lekker bakje koffie met een gebakje. Daarna van een
hapje en een drankje.
Om de avond wat te breken en wat van de ijsclub door de jaren heen te
laten zien, was er in de zaal een groot scherm geplaatst met vele mooie
foto’s van toen en nu. Ook waren er twee sprekers uit de zaal die mooie
woorden over de ijsclub vertelden.
Freddie de Vries vertelde een paar verhaaltjes in de trend van winter, ijs en
kou. The Flying Stars zongen een paar liedjes en voerden een aantal kleine
toneelstukjes op, waar smakelijk om werd gelachen. Ook deze liedjes en
stukjes waren in de trend van winter, ijs en kou.
Al met al was het een geslaagde avond welke tot in de kleine uurtjes heeft
geduurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Speeltuinvereniging “t Speulhoolt
Vossenjacht 2015 Speulhoolt
Op 17 Oktober zaterdagmiddag heeft de speeltuinvereniging 't Speulhoolt
een vossenjacht georganiseerd. Ondanks het druilerige weer was er toch
een goede opkomst van 27 kinderen. De kinderen kregen de opdracht om
11 Vossen op te sporen via cryptische omschrijvingen. En door een goed
antwoord te geven op de vraag van de vos kregen ze een letter om na 11
letters een woord te vormen. Alle groepjes kinderen zijn hier in geslaagd en
na afloop hebben ze nog patat met drinken gekregen. Al met al een zeer
geslaagde middag. Dank aan café Wever voor het beschikbaar stellen van
de zaal en natuurlijk onze vossen.
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The Flying Stars
De 3 optredens van the Flying Stars weren een groot succes. Et weren
fantastische aovends. Geweldig publiek, zodat et zingen en speulen alliend
mar makkeliker gaot. De veurzegster, Aukje Jellesma het et rustig had mit
souffleren. Gerrit Bouw, de tenielmeester des te drokker, omdat hi’j aachter
de gedienen ok nog mit sommige nummers mit zong. Mar veural Geert
Popkema, de ni’je zanger, vul op. Dorus….bi’jna iederiene zong mit.
Kiepevel. Mar ok Peter Spin, die gewoonlik allienig tenielspeult, leut zien dat
ie ok zingen kan. En hi’j het lef. Bruur Alberto is zowat de hiele zoemer mit
et ni’j locht bezig west. En de meensken weren slim enthousiast.
Wout Bakker, de veurzitter vertelde dus dat hi’j geweldige trots is op et
kluppie. Want eind oktober is Tjeerd oonze tenielmeester overleden. Tjeerd
en Geertje moesten beide vervongen wodden en as et dan goed uutpakt is
dat wel hiel mooi.
Dus gaon we mit een goed gevuul en hiel vule nocht disse maond naor
Vledder en Wapserveen.
-Femmie------------------------------------------------------------------------------------
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S.C.O.
Korfballers lekker onder dak bij de kachel
Inderdaad breekt er een periode aan waarbij mensen graag bij de kachel
zitten. Lekker lui en knus. Toch hopen we dat veel sport- en
korfballiefhebbers in het komend winterseizoen met een zekere regelmaat
uit hun luie stoel bij de kachel vandaan komen en de gang naar de sporthal
maken voor een zaalkorfbalwedstrijd van onze hoofdmacht of een ander
(jeugd) team. Lekker onder dak en warm; zeker nu de oude kachel onlangs
in de Steense vervangen is en veel buitensporten soms geen doorgang
vinden vanwege de terrein- en weersgesteldheid.
Eigenlijk had het balletje voor onze hoofdmacht al in het eerste weekend
van november moeten gaan rollen maar vanwege het WK is het
openingsduel verschoven naar 5 december. Dat Nederland opnieuw
wereldkampioen zou worden was helaas geen verrassing. Wel hoe groot de
tegenstand van de Belgen zou zijn en of de andere landen hun achterstand
zouden hebben weten te verkleinen op deze twee grootmachten.
Uiteindelijk moesten de strijdbare Belgen in het laatste kwart buigen voor
met name de Nederlandse vrouwen en staat de rest van de top zes nog
mijlenver op achterstand. Positief was de live uitzending van de NOS van
een uitverkochte arena in Antwerpen.
Op het veld presteerde onze hoofdmacht wisselvallig. En dat zou hen in de
loodzware Hoofdklasse
zaal wel eens kunnen opbreken tegen zeven
ambitieuze ploegen die allen graag omhoog kijken en dromen van de
Korfbal League; het hoogste podium. SCO richt zich in eerste instantie op
handhaving, omdat in deze poule des doods de onderlinge verschillen
ongetwijfeld erg klein zullen zijn en de strijd om promotie en degradatie wel
eens heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Nieuw is dat de wedstrijden 2 x 25
minuten zuivere speeltijd gaan duren en dat het aantal wisselmogelijkheden
is verdubbeld naar acht. Dit biedt mogelijk meer verrassing en spektakel.
Liefst 200 bikers en 90 vrijwilligers lieten de kachel voor wat ie was en
namen onlangs deel aan onze eerste unieke Helloween MTB tocht.
Daarnaast hebben onze vrijwilligers op de accommodatie alles winterklaar
gemaakt en kunnen nu dus wat meer bij de kachel blijven. Over warmte en
gezelligheid gesproken: Een projectgroep gaat binnenkort haar ideeën aan
het bestuur presenteren over een warmere inrichting van onze kantine en
bestuurskamer, terwijl ook de gezamenlijke kerstdis alsmede de nodige
eindejaarstoernooien voor
onze geselecteerde jeugdtalenten alweer
gepland staan.
In het komend zaalseizoen speelt onze hoofdmacht op 14 en 28 november;
10 ,17, 30 januari; 13 februari en 5 maart thuis. Op de zaterdag om 20.00
uur, op de zondag om 14.30 uur.
Geïnteresseerd in de meeste recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl
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De Striepe
De Striepe in herfstsfeer is erg gezellig, De afgelopen weken werd er hard
gewerkt aan mooie lampions, die u heeft kunnen bewonderen op 11
november toen de kinderen al zingend langs de deuren kwamen.
Het goede doel van dit jaar is de afdeling Oncologie van ziekenhuis
Tjongerschans in Heerenveen, de kinderen van groep 7 hebben dit doel met
zorg en een goede reden uitgekozen.
De opbrengst van de collecte is ruim € 519.-, een mooi bedrag!
In groep 8 werd hard geoefend voor het Remco Heite schaaktoernooi. Dit
jaar deden we met 2 teams mee olv René Cordes en meester Yme.
De oefenwedstrijden tegen de teams van`t Holtpad werden met overmacht
gewonnen. Bij de echte wedstrijd werd 1 team eerste en 1 team won de
vierde prijs. Top!
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn naar het Sinterklaassprookje in de Bult
geweest. Dit jaar werd “het huis van tante Agaat” opgevoerd. De Striepe
was met spelers goed vertegenwoordigd, want dit jaar deden meester Yme,
meester Frits, juf Anja B en juf Anita mee.
En dan gaan we richting Sinterklaas en Kerst. Sint heeft ons laten weten
vrijdag 4 december op bezoek te komen; vol verwachting klopt ons hart!
Heeft Piet weer een mooi gedicht voor ons in petto?
De kerstmarkt vindt plaats op vrijdag 11 december van 16.00-20.00 uur ,
daarover leest u in deze editie van de Holenpathe meer.
De Striepe wenst u een gezellige november en decembermaand toe en tot
de volgende Holenpathe!
-Anita de Vries-----------------------------------------------------------------------------------Oproep kerstmarkt
Het duurt nog even, maar ondertussen zijn de voorbereidingen voor de
kerstmarkt in volle gang. Ook dit jaar kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Wij zijn op zoek naar groen (allerlei takken voor kerststukjes) en
tweedehands kerstartikelen die worden verkocht op de recyclemarkt tijdens
de kerstmarkt. Mocht u iets kunnen bijdragen aan de kerstmarkt dan kunt u
het vanaf maandag 30 november afleveren en vanaf maandag 6 december
het groen bij Ginie de Vries-Schipper (0627302638 omgeving Oldeholtpade)
en Mirella Hiemstra (0622028547 omgeving Ter Idzard/Oldeholtwolde).
Alvast bedankt!
-De kerstmarktcommissie-

14

Kerstmarkt Oldeholtpade
U bent van harte uitgenodigd voor de Kerstmarkt op
Vrijdag 11 december
16:00 tot 20:00 uur
OBS De Striepe te Oldeholtpade
Bezoek onder het genot van een (warme) hap en een drankje:
- Diverse kraampjes (o.a. de Recyclemarkt)
- Het Rad van Fortuin
- De Beautysalon
Ook voor de kinderen is er genoeg vermaak:
Spijkerslaan, Bingo, vogelhuisjes maken, pinda’s rijgen etc.
-----------------------------------------------------------------------------------Groep 7
De dode hoek les
De dag begon met een uitleg en een quiz over de dode hoek bij een
vrachtwagen. Daarna ging groep 7 naar de vrachtauto.
Eerst mochten de jongens in de cabine. En de meisjes mochten achter de
vrachtauto gaan staan. Ze lieten alle zes de spiegels zien . Een weetje over
de spiegels. Er zijn zes spiegels op een vrachtwagen. 2 Hoofdspiegels en 2
breedzichtspiegels en een dode hoek spiegel. Daarnaast ook één voor de
cabine en een normale spiegel. Het was erg leuk en leerzaam.
Bart Schokker en Constantijn Tilanus, doei!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------Maandsluiting ‘ RAAR MAAR WAAR’.
Het was een geslaagde maandsluiting met veel goocheltrucs.
We deden onder andere: de kaarten trucs van Yoran en Wouter
En de smartie doosjes van Jort
En de truc van Kimberly en Erika, die hebben een muntje laten verdwijnen.
Noa , Amber en Sanne deden een hoovercraft.
Kimberly deed ook een truc met vuur.
Ruben en Nynke hebben de maandsluiting geopend met zeggen wat we
gaan doen.
We hebben een openingslied gedaan van kinderen voor kinderen, Raar
maar waar.
Wij vonden de maandsluiting erg geslaagd.
Liefs Kimberly en Sanne
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Grappige weetjes uit groep 7:
Weet je dat Bart Schokker na een hele uitleg over 100 cm is 1
meter nog steeds roept dat 1 meter een bordliniaal is.
Weet je dat juf Suzanne niet veel weet over schaken.
Weet je dat Thomas Ferwerda een architect, VTwonen noemt
Weet je dat we in groep7 veel beugelbekkies hebben.
Weet je dat Jort Koning en Yoran Hoekstra tijdens een uitje van de
vogelwacht allebei over het prikkeldraad zijn gevallen.
Weet je dat Constantijn Tilanus een Intertoys zak in de prullenbak
zag liggen. Hij dacht dat juf een X-Box had gekocht voor in de klas.
Weet je dat Erika Bos, Yoran Hoekstra en Wouter ter Schure mee
mochten doen aan het schaaktoernooi: Remco Heite
Weet je dat er een enorme geboortegolf is geweest in het aquarium
van groep 7. Er zijn allemaal nieuwe guppy’s bij.
------------------------------------------------------------------------------------

Karkepraot
Herfstgevoelens
Ȗnwennich. Onwennig in het Nederlands. Maar het Nederlandse woord dekt
de Friese lading niet. Onwennig is: nog niet helemaal gewend zijn.
Ȗnwennich gaat dieper, spreekt van heimwee, van terugverlangen naar,
van missen. Vanwaar deze Fries- Nederlandse bespiegeling? Omdat
ûnwennich een woord is dat in dit jaargetijde vaak klinkt.
De bladeren vallen, de dagen worden steeds korter en de avonden langer.
De een vindt het heerlijk, gezellig, lamp aan, kaarsje aan, maar veel meer
mensen zijn ûnwennich. Hebben heimwee naar de lange, lichte dagen, naar
wat voorbij is gegaan. Maar we houden de tijd niet tegen; de seizoenen, de
jaren gaan door. Het plekje waar ik mijn schrijfsels wrocht, biedt uitzicht op
wat bomen. Nat en geelbruin hangen de laatste bladeren te wachten op hun
aftocht. Maar als ik goed kijk, zie ik, bij sommige fruitbomen, de knoppen
alweer zitten. Midden in de dood zit het leven er alweer in, denk ik
verwonderd.
Ook in ons persoonlijk leven en geloven zijn er perioden die lijken op de
jaargetijden. Er is groei en bloei, maar ook storm en verval. Er zijn tijden
dat je Gods nabijheid sterk en troostend ervaart, maar ook tijden dat dat
van je weg lijkt te waaien als een afgevallen blad. In het afgelopen jaar
hebben mensen onder ons afscheid moeten nemen van een dierbare, zijn
mensen intens ûnwennich van wie zij moeten missen. Op zondag 22
november sluiten we het kerkelijk jaar af in onze kerken en noemen we
samen nog één keer de namen van de gemeenteleden en dorpsgenoten die
dit jaar gestorven zijn. We denken daarbij aan onze eigen sterfelijkheid.
Jesaja schrijft: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van
God houdt eeuwig stand.” (Jes.40:8) Uit die woorden klinkt weemoed
(ûnwennigens) om alles wat voorbij gaat, maar daarnaast heeft Jesaja weet
van de God van Israël, de Eeuwige Aanwezige.
Vanuit de bijbel worden ons keer op keer beelden aangereikt van leven dat
sterker is dan de dood. Gods Woord scharniert ons van ûnwennigens naar
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verwachting. We kijken verder dan onze levensweg. Voorbij de dood. De
toekomst is niet duister. De dichter van Gezang 426 zingt daarover:
In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen Woord en Geest (vers 3)
Gods Woord en Geest brengen licht in het duister. Innerlijk licht. Dan is het
wel donker, maar van binnen zingt het over het licht. Dat licht van het
begin, toen God sprak: Er zij licht! Door Gods Woord en Geest zijn wij
verlicht, zijn wij kinderen van het licht. Jezus Christus heeft ons beloofd dat
ons leven niet voorbij zal gaan zonder dat wij deel krijgen aan de toekomst
van het Woord, dat eens alles in allen zal zijn. Die toekomst staat vlak voor
onze deur. Die kan morgen al beginnen, die kan vandaag al beginnen. Want
vandaag al kunnen we beginnen onze levens te keren naar het Licht van
Gods toekomst. We worden uitgenodigd te wandelen in het licht van de
Heer. Ook in de Herfst.
Hopelijk stoort het u niet dat ik vanuit mijn herfstgevoelens, al schrijvende,
de weg naar het licht vind via de woorden die ik als kind heb meegekregen.
Het was niet mijn bedoeling hier een preek te houden. (volgens de kenners
is dit ook geen preek) Het is meer een beschrijving van de manier hoe het
toch
weer
licht
zie
worden
als
ik
donkere
tijden
beleef.
dsdenhollander@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvang ’t Hummelhûs
Bouw nieuwe Buitenschoolseopvang in volle gang bij ’t Hummelhûs
’t Hummelhûs bestaat dit jaar alweer 10 jaar en op 1 november zijn we ook
alweer 7 jaar geopend in Oldeholtpade. We hebben het, als ondernemers,
hier reuze naar ons zin in dit mooie dorp en we zijn blij hoe we de
afgelopen jaren ons bedrijf hier hebben kunnen ontwikkelen. Wellicht is het
u niet ontgaan dat we op dit moment druk bezig zijn met de bouw van een
nieuwe stal. De oude kippenschuur gebruikten we alleen voor het overdekte
spelen van de kinderen en als stal voor de dieren. Maar al sinds het
moment dat wij hier zijn gekomen hadden we plannen om ooit een nieuwe
stal te gaan bouwen met daarin de mogelijkheid voor een buitenschoolse
opvang ruimte op ons eigen erf. Op dit moment vangen we de
buitenschoolse opvang kinderen naar volle tevredenheid op in een lokaal op
De Striepe, maar gezien onze visie en denkwijze (een kinderopvang op de
boerderij) hebben we altijd de droom gehad om ook dit bij ons zelf op het
bedrijf te creëren. In september zijn we dan eindelijk losgegaan met de
bouw en vooralsnog loopt de bouw voorspoedig. Inmiddels zit het dak er
alweer op en kunnen de dagopvang kinderen weer naar hartenlust spelen in
de nieuwe overdekte speelplaats. Ook de dieren hebben alweer een plekje
gekregen onder het nieuwe dak. Op dit moment zijn we druk bezig om de
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groepsruimte op te trekken onder het dak. Omdat we veel zelf zullen doen,
neemt dit wel de nodige tijd in beslag. We hopen op 1 september, het
nieuwe schooljaar, definitief de stap naar het nieuwe onderkomen te
kunnen maken. Ook de buitenspeelruimte zal dan in gebruik genomen
worden. Dan kunnen de kinderen uit de omgeving van Oldeholtpade en
Wolvega naar hartenlust spelen bij onze kinderopvang op de boerderij.
-Theresia en Bert-Yntze Tel-

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

Jeu de Boules
Vrijdag 9 oktober hadden we voor de 13 de keer ons eindtoernooi.
Het weer was buitengewoon mooi. s’ Middags om 13.30 uur was de
aanvang van de wedstrijden. Er werden 3 rondes gespeeld om mooie
prijzen. In de pauze was er koffie thee en fris met cake.
De prijzen voor het
eindtoernooi gingen
naar
Piet
Smid
Lucas
Hinkema,
Klaas Groenewoud.
Deze
waren
beschikbaar gesteld
door stoffeerbedrijf
van der Laan.
De winnaars van de
competitie
zijn:
Henk Boos Lucas
Hinkema
Jannie
Diever.
Het is de bedoeling
dat we weer 3 keer
in
de
manege
spelen
De mooie foto’s werden weer gemaakt door Andries van Huizen.
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Kangoeroe Klup
We zijn dit jaar begonnen met de Welpen-groep. De Welpen-groep is een
vervolg op de Kangoeroe Klup en voor kinderen van 6 en 7 jaar. Bij de start
van het seizoen waren er gelijk al 13 kinderen, een geweldige opkomst.
Onder leiding van Roland Oostra, Roland Douma, Hannah Kuperus en Dione
Bijl trainen zij elke zaterdag om 10.30 uur in De Striepe. Ze doen dan weer
veel leuke spelletjes, loopoefeningen, oefeningen om de balvaardigheid te
verbeteren en basisoefeningen voor het korfbal. Dus ben jij 6 of 7 jaar en
lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan gewoon een keer langs om het
te proberen. Het is iedere zaterdag om 10.30 uur in de gymzaal achter De
Striepe, behalve feestdagen of in de vakanties.
-----------------------------------------------------------------------------------Nu alle blaadjes van de bomen dwarrelen, zijn we alweer een paar weken
bezig in het nieuwe seizoen. We hebben weer een super leuke groep! Elke
week spelen we met ongeveer 25 kinderen en dat is heel erg gezellig.
De oudste kinderen gaan steeds meer doen met een bal om het
korfbalgevoel te krijgen. Maar ook de tijgerbrug en andere klim- en
klauterdingen komen natuurlijk voorbij. En we eindigen elke week met een
gezamenlijk
spel.
Op 31 oktober hadden we de jaarlijkse verkleedtraining.
Iedereen
was
verkleed,
dat
was
echt
geweldig!
Vorige week hadden we
een heel groot parcours
gemaakt
met
alle
kinderen.
Alle
grote
kinderen helpen dan de
jonge kinderen als ze iets
nog
een
beetje
eng
vinden. Ook daar leren we
van!
Op 5 december is er weer
een pietentraining. Zullen
er ook dit jaar weer
Pieten langs komen? We
hebben er in ieder geval
al super veel zin in!
Heb je ook zin om mee te
doen?
Dat
kan!
We
trainen op zaterdag van
9.30 tot 10.15 in De
Striepe in Oldeholtpade.
Groetjes
van
de
Kangoeroe Klup
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OLIEBOLLENACTIE V.V.O.
30 december huis-aan-huis
Op woensdagavond 30 december gaan we heerlijke, verse oliebollen
verkopen langs alle deuren in Oldeholtpade, Ter Idzard en De Hoeve, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom. De oliebollen worden ’s morgens vers
gebakken door Bakkerij Vliegendehond en u kunt de vrijwilligers tussen
17.00 uur en 20.30 uur bij u aan de deur verwachten. Woont u niet in
bovenstaande dorpen of aan de oneven kant van de Stellingenweg (ivm
veiligheid kinderen) en wilt u wel oliebollen van ons kopen? Dan kunt u ze
ook afhalen in de kantine van VV Oldeholtpade aan de Hamersweg 16,
tussen 19.00 tot 21.00 uur.

Prijzen;

 Oliebollen zonder rozijnen

10 voor € 6.00

 Oliebollen met rozijnen

10 voor € 6.00

 Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen

10 voor € 6.00

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

Een vreemd kerstkind
Boer Jos en zijn vrouw Ria woonden op een boerderij aan de Dorpsstraat,
midden in het dorp. Jos had het bedrijf overgenomen van zijn vader. Het
was het laatste melkveebedrijf dat nog in de bebouwde kom van het dorp
was overgebleven. Vroeger waren er wel 8 grotere en kleinere veebedrijven
geweest, maar de ruilverkaveling had de boeren naar de polder gelokt waar
meer ruimte en mogelijkheden waren. Daardoor hadden Jos en Ria ook
extra hectares toegeschoven gekregen en kon hun bedrijfje uitgroeien tot
een “gezond en levensvatbaar melkveebedrijf” zo was het vorige week
genoemd bij de officiële in gebruikneming van de nieuwe loopstal.
Ja, het was een drukke tijd geweest in deze laatste week voor de Kerst .
Gelukkig hadden ze veel hulp gehad van buren en kennissen uit de streek.
De mensen uit het dorp hadden ook nog een nieuwtje waar veel over
gepraat werd. De oude melkfabriek aan de andere kant van het dorp, die al
jaren had leeg gestaan, had nieuwe bewoners gekregen; vluchtelingen. Of
het nu een familie of een of meer gezinnen was dat was nog niet duidelijk.
Trouwens Jos, vooral Jos, had daar op dit moment ook niet veel
belangstelling voor. Hij had het druk met andere zaken. Zijn koeien waren
nog maar net in de nieuwe loopstal komen “wonen” en moesten nog flink
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wennen aan al die nieuwigheden. Wennen aan de nieuwe ligplekken,
wennen aan de nieuwe voerautomaten en ook aan de nieuwe melkkelder.
Jos moest zelf ook nog erg wennen. Er was voor een nieuw melksysteem
gekozen en dat was eerst niet zo eenvoudig. Maar daar had Jos voor
gekozen en zo had hij gezegd: “We bouwen maar één keer, laten we het
dan ook maar goed doen”. Zijn vrouw Ria was het daar wel mee eens
geweest. Het hield wel in dat Jos en Ria voorlopig met z’n tweeën in de
melkkelder stonden , zowel ’s morgens als ’s avonds.
Die morgen had zoon Ruben gezien dat een koe zover was dat het een kalf
zou krijgen. Ja, Ruben zat nog op de basisschool in het dorp maar hij wist
nu al heel zeker dat hij later ook boer wilde worden. De koe moest naar de
kraambox gebracht worden, maar die lag nu nog vol met bouwmateriaal.
“We brengen haar maar even naar de oude stal” , had Jos gezegd en “wil jij
mij daar even bij helpen Ruben?” En toen het beest op zijn plaats was had
hij tegen de jongen gezegd ”Gooi nou nog even een baal stro naar
beneden”. En zo was het gebeurd. Ruben verspreidde het stro door de box
en toen zag hij het…Onder wat oud stro en hooi en onder een paar wollen
lappen lag een kindje, een baby. Ruben wreef zich in de ogen, “zie ik dat nu
wel goed”, dacht hij. En toen liep hij voorzichtig om de baby niet wakker te
maken naar zijn vader. Daarna wilde Ruben het meteen ook aan zijn
moeder vertellen, maar zijn vader duidde hem dat hij even terug moest
komen. “We moeten eerst even een hek plaatsen om het kindje af te
schermen van de koe”, fluisterde Jos en zo gebeurde het. Maar daarna
sloop Ruben de stal uit en rende de woonkeuken binnen. “Mamma, weet je
wat ik in de oude stal heb gevonden?” “Nou misschien wel een kat met
jongen”. “Nee, een baby.” “Een wat???” “Ja mam een baby, echt waar, ik
lieg niet..”
Eva het jongere zusje van Ruben was er ook bij en met z’n drieën gingen ze
naar de stal. De baby lag nog lekker te slapen.
Opeens ging Eva terug naar de woning, de trap naar de vliering op en
kwam even later naar beneden met de wieg waar zijzelf en ook Ruben in
had gelegen.
Maar in de stal was intussen besloten om het voorlopig te laten zoals het
was en af te wachten wat er dan zou gebeuren. Het kindje sliep lekker door,
het kindje had dus nog niet zo lang geleden drinken gehad. “Nee Eva,” zei
Ria, “we pakken het kindje niet op en we gaan ook niet stiekem waken, we
wachten even af.”
Toen Jos in de loop van de dag toch even de oude stal binnenging om bij de
hoogzwangere koe te kijken. wist hij niet wat hij zag. “Ik zal dat nooit meer
vergeten,”verklaarde hij later. Want wat hij zag was een jonge vrouw,
slapend in het stro, met de baby in de armen. De jonge moeder was half
versuft, dood en dood moe .
Een half uur later lag ze in het bed van Jos en Ria en de baby in de wieg
van Eva.
-Nico-
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Vogelwacht Oldeholtpade e.o.
20e Ooldejaorskuier
Op 27december (derde kerstdag)
is er weer de traditionele oolde
jaorskuier. Ditmaal gaan we een eindje over de gemeentegrens naar de
prachtige bossen van Beetsterzwaag en Olterterp. Het wordt een zeer
afwisselende tocht door een van de mooiste landschappen van Nederland.
Het is een landschapspark met eeuwenoude beukenlanen, statige
landhuizen, idyllische vennetjes en er heerst nog een mystieke sfeer, die de
aristocratische historie van dit gebied nog steeds uitademt. Ook liefhebbers
van kunst komen aan bod, want in de eeuwenoude beuken en een enkele
oude lindeboom zijn prachtige boomsculpturen gemaakt. Kortom iedereen
komt aan zijn trekken. Dit op leeftijd zijnde bos trekt ook speciale
bewoners. Zwarte- en groene spechten boomklevers en natuurlijk de bosuil
zijn vaste bewoners van dit gemêleerde bos. Met het voorlopen, was ik daar
in de herfst en het was toen oogverblindend mooi met een waterig
najaarszonnetje. Ook de winter heeft zijn charmes en ik heb er dan ook
echt zin om deze mooie tocht nog eens te lopen. Dus wie d’r zin in heeft om
mij te vergezellen kan zich telefonisch of mondeling opgeven. Na afloop is
er weer de mogelijkheid om bij café Wever de overheerlijke snert of bruine
bonensoep te eten.
Opgeven voor 24 december Freddie de Vries
Tel. 0561 688749 Vertrek: café Wever
27 december om 13.00uur Laarzen of waterdicht schoeisel aanbevolen.
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Kunstwerk met een verhaal

U ziet hier
“DE WAARZEGSTER”, een schilderstuk van de Fransman
De La Tour.
Dit schilderij werd in 1960 gekocht door een museum in New York. Voor
welk bedrag werd niet bekend gemaakt. Maar toen de aankoop van dit
kunstwerk uit de 17e eeuw bekend werd, kwamen er hevige protesten in
Frankrijk :een schilderstuk van een franse schilder hoort in een frans
museum, in het Louvre, zo was daar toen de mening.
Voor 1960 had vrijwel niemand dit werk nog gezien en ook waar het
vandaan kwam bleef onduidelijk en geheimzinnig. Er werd gefluisterd dat
een gevangen genomen soldaat in 1942 een levensbeschrijving van de
schilder De La Tour in handen kreeg en zich toen herinnerde dat hij het
schilderij met de waarzegster had zien hangen in het kasteel van zijn oom.
Toen hij na de oorlog het schilderij liet zien aan een aantal kunstkenners
begonnen al gauw de onderhandelingen. En omdat New York meer geld
bood dan het Louvre in Parijs, ging het de oceaan over voor 7'5 miljoen.
Het schilderij "De Waarzegster" laat ons vier vrouwen zien die in samenspel
een jonge en naïeve jongeman op het punt staan te bestelen. De oude
zigeunerin rechts gaat hem de toekomst voorspellen door zijn hand te
lezen. En daarmee wordt zijn aandacht afgeleid en merkt hij niet dat de
jonge meisjes links het op zijn geldbuidel hebben voorzien. En even min dat
het meisje met de lichtere huid probeert de gouden medaille van zijn
ketting los te knippen.
De schilder van dit prachtige werk heeft meer schilderstukken gemaakt met
dit onderwerp. Op "Valsspeler met ruitenaas" en ook op "Valsspeler met
klaveraas" zien we een rijk geklede jonge man als slachtoffer. Vergeet niet
dat de kunstwerken in de 17e eeuw zijn gemaakt. Kinderen van rijke ouders
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werden in die tijd meestal naar een internaat gestuurd om een goede
opleiding te krijgen en moesten daarna , 16 jaar oud, ervaring opdoen in de
wereld van de volwassenen.
Misschien heeft de schilder met deze werken over valsspelerij ook wel de
bedoeling gehad een illustratie te maken bij een stukje Bijbeltekst nl dat
van de "Verloren Zoon". De Bijbeltekst uit Lucas was in die tijd erg geliefd
bij schilders, we zien dat oa ook bij Rembrandt. Alleen als waarschuwing
voor de gevaren werd het geaccepteerd
Tot slot nog een merkwaardige bijzonderheid omtrent dit knappe
schilderstuk. Er zijn later grote twijfels gerezen of het werk wel echt is, of
het wel van De La Tour is, of het wel 17e eeuws is. Men denkt dat het een
knappe VERVALSING is van een zekere Delobre en dat hij het omstreeks
1910 heeft gemaakt. U begrijpt dat men daar in New York niks van wil
weten maar het zou best eens zo kunnen zijn dat niet alleen de jonge man
van het schilderij , maar dat er meer slachtoffers zijn. Interessant, lijkt mij.
-de groeten van Nico------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op huisnummer…8.
In deze rubriek gaat de redactie op bezoek bij huizen met hetzelfde
huisnummer. Een heel seizoen bezoeken we elke editie een andere straat,
benieuwd van wie de voordeur is…
Op deze winderige herfstavond wordt de deur opengedaan door Albertje
Meijerink. In de warme woonkamer op de Weidekamp 8 treffen we ook
Lando en we ploffen neer op de bank. Voorzien van thee en cappuccino
gaan we er eens goed voor zitten.
We vragen waar ze elkaar hebben ontmoet en dat blijkt op de verjaardag
van Lando’s zusje. Hij is 19 en zij 16. Albertje was vriendin met het zusje
en vond haar grote broer toch wel erg leuk. Dat gevoel bleek wederzijds.
Lando, geboren in het ziekenhuis in Heerenveen, maar met wortels in
Oldeholtpade, volgt na het middelbaar onderwijs een Gas en Petroleum
opleiding in Den Helder. Maar daarna kiest hij uiteindelijk een hele andere
richting qua werk, namelijk bij de technische dienst bij Utermöhlen.
Ook is hij voor een paar maanden in Zwitserland geweest om mee te
bouwen aan machines en werkte hij in Zwolle bij de Scania. Zijn huidige
baan is in Emmeloord als Landbouwmechanisatie monteur. En het bevalt
hem prima.
Albertje kiest voor de opleiding Ziekenverzorgende in Appelscha, waar ze
een poosje een huis deelt met een stel andere meiden. Na de opleiding
wordt ze aangenomen in Lindestede en krijgt een huis op de Fuchsiastraat
in Wolvega toegewezen. En Lando trekt bij haar in. Inmiddels werkt ze met
veel plezier op de dagbehandeling van dementerende mensen bij
Zonnekamp in Steenwijk.
We vragen hoe ze in Oldeholtpade terecht zijn gekomen.
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‘Toen de kavels in 2001 in verloting kwamen, hebben we op drie kavels
mee geloot.’, vertelt Lando. ‘Uiteindelijk waren we nummer één voor deze
kavel en hebben we het eigenlijk direct gedaan.’
Het huis bouwen ze helemaal zelf, met hulp van vader, broer/zwager en
een vriend. In 2003 kan de tijdelijke keet eindelijk de tuin uit en kunnen ze
in hun nieuwe huis.
‘Het was een heel project en natuurlijk ging het gewone werk ook door.
Wanneer ik doordeweeks weg was en Albertje was wel thuis, deed zij alvast
veel voorwerk zodat we in het weekend hard door konden werken.’
‘En ik vond het niet erg.’, vult ze aan. ‘Meestal wanneer ik stenen ging
stapelen kon dat mooi in het zonnetje en dat maakte het er een stuk
aangenamer op.’
Ze trouwen in 2006 en delen inmiddels het huis met twee dochters, Lieke
van 7 en Yara van 5. Zij gaan beide naar de Striepe in Oldeholtpade.
Lando’s grote hobby is het voetbal. Hij speelt momenteel in het derde van
VVO en wie in de kantine komt, zal ongetwijfeld zijn naam op een bordje
boven het luik van de keuken hebben zien staan. Het befaamde luik wat
van hem betreft veel te weinig los gaat, gevolgd door een knipoog.
Ook sleutelt en repareert hij graag en kan hij zeggen dat zijn werk ook een
grote hobby is.
Met voetbal heeft Albertje niet zo veel, wel leest ze graag en werkt ze in de
tuin. Ook is ze heel creatief, te zien aan de vele dingen in huis die ze
gemaakt heeft, zoals een mooie wilgenkrans die aan de deur hangt.
Actief is ze ook in de oudercommissie van BSO. Lando zit in het bestuur van
de Speeltuinvereniging.
Het mooiste aan Oldeholtpade vinden ze de natuur en de mooie
wandelroutes. En dat er een peuterzaal en basisschool is. Iets echt missen
doen ze niet, behalve misschien een kleine winkel voor wanneer Wolvega
net te ver weg is.
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Het Prikbord

OPROEP:
Wie wil graag komen klaverjassen.
Op: iedere woensdagavond
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: Eetcafe Wever, Hoofdweg 124 te Oldeholtpade
Inleg : € 2,50
De koffie/ thee en de hapjes worden aangeboden door Eetcafe Wever.
Kom gerust langs, of bel even op:
0561 688 938
Groetjes, Annet Eisses

Kerstmarkt
Vrijdag 11 december
16.00 tot 20.00 uur
OBS De Striepe

Gevraagd:
Gevraagd voor kerstworkshops, groen van o.a Grove den,
Pinus, Blauwspar en ander kerstgroen.
Dus al u nog gaat snoeien of kappen dan graag even een belletje,
ik hoef geen karren vol maar met wat takken ben ik al heel blij.
Voor informatie over de workshops en data kunt u ook bellen met:
Femmie Raggers 0561-688654
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Column
DE KACHEL (vuur: vriend en vijand)
Lang geleden, toen mensen zich nog kleden in dierenhuiden en een
onderkomen vonden in grotten en spelonken, leerde de mens de kunst van
het vuur maken. Dit kan als een keerpunt in de geschiedenis worden
gezien. Vanaf dat moment waren mensen in staat om zich te verwarmen,
eten te koken op een vuur en niet onbelangrijk, zich door middel van vuur
te beschermen tegen wilde dieren. Met behulp van vuur werden
boomstammen uitgehold tot primitieve boten. Tijdens de jacht werden
prooien opgejaagd en in de val gedreven met behulp van brandende
fakkels. En aan het eind van de dag wanneer de kou en het duister hun
weer terug dreef naar de grotten, vond de mens troost en warmte bij het
beschermende vuur aan de ingang van de grot. Na het nuttigen van het
gekookte of geroosterde eten werden stenen bij het vuur gelegd om later
de slaapplekken te kunnen verwarmen. Het vuur hield de wacht gedurende
de nacht.
Door de eeuwen heen heeft vuur ook vaak zijn minder vriendelijke kant
laten zien. Veel grote steden zijn meerdere keren volkomen door vuur
verwoest. Dicht tegen elkaar gebouwde houten huizen, open haarden en
primitieve kachels stonden garant voor brandgevaar. Hier kwam pas
verandering in toen toepassing van baksteen als bouwmateriaal algemeen
werd. Hoewel de kachel al lang niet meer als enige verwarmingsbron geldt,
blijft deze ook in onze tijd een belangrijke rol spelen. Vaak als bijverwarming of gewoon voor de knusse gezelligheid. De ouderen onder ons
herinneren zich de kachels in de oude schoollokalen, in de kroegen en wat
de denken van de grote kachels in NS-stationsgebouwen? Of in de winter
bij oma op bezoek, de natte wanten onder de kachel en de koude voeten op
de plaat?
Allemaal zaken die in verband worden gebracht met knusheid en
gezelligheid. Echter, niet iedereen beschikt over een kachel. Maar ook
andere verwarmingsbronnen zijn welkom in de wintertijd die ons te
wachten staat. Zolang de warmte er maar voor zorgt dat “de meesken bij
mekaer kroepen” komt de knusheid en de gezelligheid ook wel. De redactie
van Holenpathe wenst alle inwoners van Oldeholtpade de komende
maanden een fijne tijd “bij de kachel”!
-P.R.-
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Agenda
14-12-2015
11-12-2015
30-12-2015
30-01-2016

Oud papieractie De Striepe
Kerstmarkt De Striepe
Oliebollenactie V.V.O
Inleveren kopij

Papier vanaf 19.00 uur plaatsen
16.00 tot 20.00 uur, De Striepe
17.00 tot 20.30 uur, huis aan huis
Thema: Grote schoonmaak

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.
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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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