Voorwoord
Voor u ligt alweer de eerste editie van een nieuwe jaargang. Een jaargang
die begint waar de zomer nog worstelt met de kalender. Hoe lang mogen we
nog genieten van het mooie weer? Ondertussen zijn veel dorpsbewoners weer
aan het werk, c.q. naar school. Vakantie is voor de meesten van ons al weer
verleden tijd, pensionado’s misschien uitgezonderd. De schouders moeten er
weer onder, vakantiefoto’s plakken we later wel in.
Het was de laatste tijd uitzonderlijk warm, met een toegift van een tweede
hittegolf. De hitte en de droogte hebben dit jaar opnieuw hun sporen achter
gelaten. Dor gras en moegestreden bomen en struiken als stille getuigen van
een veranderend klimaat. We zullen er aan moeten wennen. De natuur zal
zich herstellen en opmaken voor een nieuw seizoen. Wij kunnen niet achter
blijven, dus blikken vooruit! En dan hebben we het over het najaar en dat
past bij het thema “Oogstfeest”. De redactie van Holenpathe hoopt ook
succes te “oogsten” met de nieuwe rubriek “Teamgevoel” en de fotorubriek
“Beestenboel” op de achterkant van onze dorpskrant.
De redactie is er weer klaar voor en ook uw bijdragen worden weer op prijs
gesteld.
Graag kopij inleveren vóór 9 november
Thema: Waardevolle tijd
Kopijdatum

Verschijningsdatum

Thema
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Frisse start!
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De gezelligste editie!
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Burgerlijke stand
Nieuwe inwoners:
Imke en Ellie Woudstra
Wilfred Berrystraat 7
Rene Kuipers en Roy Zernitz
Wilfred Berrystraat 23
Henk Drenth
Wilfred Berrystraat 13
------------------------------------------------------------------------------------

Geboren:
02-07-2019 Emma

Dochter en zusje van Piet, Caroline,
Marit, Tessa, Yvonne en Leanne Kuperus
Hoofdweg 192
23-08-2019 Tess
Dochter en zusje van Tanja, Stefan en Demi Postma-Brand
Hoofdweg 134
06-09-2019 Jorn
Zoon en broertje van Vincent, Jessica,
Nick, Stan, Rens Hoekstra
Hoofdweg 171
------------------------------------------------------------------------------------

Overleden:
14-06-2019 Gerben Ypma
24-08-2019 Ruurd Ponne

Buitenkamp 21
Hoofdweg 229

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

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

Even voorstellen
Wij zijn Imke en Ellie Woudstra.
We hebben twee dochters die allebei het huis al uit zijn.
Voor Imke zit zijn werkzame leven bij de gemeente Weststellingwerf
(Brengstation) er al op.
Ik, Ellie werkzaam bij het Linde College, mag nog een paar jaar.
Nadat ons huis in Wolvega verkocht was zochten we een ander huis
dat gelijkvloers moest zijn.
In Wolvega was niets te vinden totdat we deze woning in de
Wilfred Berrystraat onder de ogen kregen; we waren meteen verkocht,
dit was wat we zochten. En sinds januari wonen we hier met heel veel
plezier
-Groetjes Imke en Ellie Woudstra------------------------------------------------------------------------------------
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Buurtpraot
Hamersweg

Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl

* Bij Tienus en Grietje zijn 2 jonge ooievaars geboren en inmiddels al
uitgevlogen.
Vlak voor de reis naar zuidelijke landen kwam er een enkele keer een ander
groepje ooievaars overvliegen. Om te kijken of ze al reisvaardig zijn?
Volgend jaar in onze omgeving 2 of misschien meer ooievaars? Het blijft
ieder jaar weer spannend of ze de lange reis goed overleven.
* Afgelopen zomer is er druk gewerkt aan de realisering van een nieuw
extra voetbalveld. Door het grote ledenaantal en het daarbij behorend
aantal wedstrijden was een extra veld zeer wenselijk. Kan het voor de
winterstop nog gebruikt worden?
* Huisnummers als 2A1, 2A2 of 10e en 10f zou je eerder in een stad of
appartementencomplex verwachten. Maar ze bestaan echt in Oldeholtpade
en wel aan de Hamersweg en Hesselinghstraat.

* Een arbeidsjubileum van 25 of 40 jaar kom je nog wel eens tegen in
publicaties. Beide heren op de foto houden er niet van om aan de weg te
timmeren dat ze ieder al 50 jaar actief zijn in de bouw. Ze timmeren liever
nog even door!
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* Gelet op het grote uitzonderlijke transport van de laatste tijd op de
Hamersweg zal het niet lang meer duren of we kunnen weer nieuwe buren
begroeten. Carlo vd Hoeven en z’n gezin gaan de uitdaging aan om van de
locatie waar eens vrouw Pijsel woonde een eigen droomplek te maken.
------------------------------------------------------------------------------------

Bos- en buitengebied
Zaterdag 17 augustus was weer het
jaarlijkse buurtfeest van het ‘Bos en
buitengebied’. Er was een goed
weekend gekozen want de opkomst was
groot. Na eerst een kop koffie/thee te
hebben gedronken in de prachtige tuin
van Jannie Oostra stapten we met
elkaar op de fiets richting Blesdijke.
Daar bezochten we het kasteel van
kasteelheer Gregorius Halman.
Gregorius verzorgde zelf de rondleiding
vertelde boeiend en uitgebreid over zijn
passie en zijn levenswerk. We hingen
aan zijn lippen…
Na dit bezoek weer met elkaar op de
fiets richting de ‘Chinees’ in Wolvega
alwaar we nog met elkaar genoten van
een buffet en goede gesprekken. Een
fijn uitje met een fijne buurt!
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De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

Beste mede dorpsbewoners,
Een verzoek aan ieder die zijn hond via de Voorkamp uitlaat.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de uitwerpselen die uw hond achterlaat
alstublieft op te ruimen.
Wij vinden tot onze ontzetting drollen in de voortuin en in de groenstrook
tegenover de woning waar ook kinderen spelen.
Werp het ook niet in het weiland, dit is niet goed voor de schapen die daar
lopen.
Er is speciaal een bak geplaatst op de hoek van de Franckenastraat/Grote
Kamp; daar kunt u de opbrengst kwijt.
Namens alle bewoners van het Voorkamp
Een heel hartelijk dank.
------------------------------------------------------------------------------------

Oogsten
Augustus staat in de boeken als oogstmaand. Dat klopt wat mijn eigen
ervaring betreft: Als schooljongen en als kind uit een boerengezin, werden
mijn eerste twee vakantieweken gebruikt om wat zakgeld te verdienen voor
de laatste twee weken op vakantie.
Dat geld verdiende ik door mee te werken bij de aardappeloogst bij mijn
vader op het land.
De aardappelen groeiden op ruggen. Om die piepers te kunnen rooien moest
er eerst een ploegje onder door worden getrokken, zodat de planten los
kwamen te liggen. Dat ‘lichten’ moest gebeurd zijn voor dat de rapers
kwamen. Die rapers waren mensen zonder een vast beroep en vaak mensen
uit de stad. Mijn vader had vaak veel aardappelland en had dus ook veel
rapers nodig. Mijn vader ging dan op maandagmorgen naar de stad, naar de
‘Beurs’ waar ook de koppelbazen kwamen. Die trommelde dan een koppel
mensen bij elkaar.
Bij warm weer zoals nu ook, wilden de rapers vroeg beginnen om ook weer
vroeg te stoppen voor het te heet werd. En dus moest er ook vroeg gelicht
worden. Mijn vader haalde mij dan ongeveer om 5 uur uit mijn bed om te
helpen.
Ik haalde de paarden uit het land, spande ze in en dan naar het
aardappelveld. Mijn vader achter het ploegje, de paarden er voor en ik er
naast om de paarden te mennen. Die moesten in de goot tussen de ruggen
lopen en regelmatig trekken, anders trok het ploegje scheef en sneed door
de aardappels heen. Af en toe stoppen en kijken of het ploegje op juiste
hoogte onder de planten doorging.
Als er genoeg ruggen ‘gelicht’ waren voor de eerste vroege rapers, zette ik
de paarden voor de wagen met kisten, om die rond te strooien langs de
ruggen.
Dan naar huis om brood te eten en daarna weer terug naar het veld.
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Als er voldoende kisten vol waren geraapt dan moesten die op de wagen
worden gestapeld. Dat hoorde bij het werk van de rapers, ieder op zijn beurt.
Was de wagen vol geladen dan reed ik daarmee naar onze schuur en stortte
de piepers in de bewaarkelder in onze schuur. Mijn vader had onder de
hooivakken die kelder laten bouwen met koeling er onder om de piepers lang
te kunnen bewaren en met de mogelijkheid om bij winterweer aardappels te
kunnen verkopen.
Voorheen werden de aardappels in de grond bewaard, in een gegraven bed
met stro en riet bedekt en een laag zwarte grond. In het begin een dunne
laag grond maar als er vorst verwacht werd een dikkere laag later. Zo ging
dat in die tijd, veel handwerk en ook vaak leuk werk waar ik met plezier aan
terug denk.
En dan vakantie houden bv. in Appelscha: logeren bij een boer in de
schoongespoten koeienstal.
-Groeten Nico------------------------------------------------------------------------------------
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Afgelopen jaar is het Plaatselijk Belang bezig geweest met het verfraaien van
de Koele. In het voorjaar is deze dan ook voorzien van graffiti met een
geslaagd resultaat.
Door het afronden van de Koele staat het Plaatselijk Belang open voor een
nieuw project. Heb jij een idee hoe we Oldeholtpade nog mooier of fijner
kunnen maken om in te wonen? Laat het ons dan weten voor 1 december
via Secretaris@oldeholtpade.info.
------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
We zijn dit jaar gestart met een Bixie les, we begonnen met twee ruitertjes
en hebben er inmiddels al vijf! Ook hebben we dit jaar een flink aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen bij zowel de pony’s als bij de paarden.
In juli zijn de Friese Kampioenschappen verreden in Harich, hier hebben de
Scheeneruiters goede resultaten behaald. Als vereniging is het team van de
pony’s op een derde plaats geëindigd. Dit team mag op 24 augustus naar de
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo. Bij de pony’s in het B springen is
Hannah Hoeksma Fries kampioen geworden en Lieke Ydema reserve
kampioen. Bij de paarden in het B springen is Renske Geertman Fries
kampioen geworden. Deze drie dames mogen naar de Nederlandse
kampioenschappen in Ermelo op vrijdag 30 augustus.
Ook hebben wij deze zomer een sproei-installatie aangelegd in onze beide
rijbakken op het clubterrein, al deze ontwikkelingen zijn ook te volgen op
onze Facebook site; LR &PC De Scheeneruiters.
------------------------------------------------------------------------------------

De Striepe
‘De scholen zijn weer begonnen’, het spandoek heeft u vast al zien hangen.
Normaal gesproken gaan we in de laatste week van de zomervakantie al bezig
met de voorbereidingen alleen kwam dit nu op de tweede plaats. Onze juf
Anja Bruinenberg moest afscheid nemen van haar man, Hilco. We hebben als
team juf Anja kunnen steunen bij dit afscheid en hebben met de kinderen
iets moois gemaakt zodat ze weet dat we aan haar denken.
En dan gaat het leven verder, ook in de klassen: Tafels klaarzetten, alle
materialen uitdelen en ervoor zorgen dat iedereen aan de slag kan met een
Chromebook.
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Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan
het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een
vakantie weer helemaal opnieuw; de leerlingen verkennen elkaar, de leraar
en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. We
zetten de ‘Gouden Weken’ in om een goede basis voor een fijne sfeer te
leggen.
In de tweede week
wordt er hard gewerkt.
Wat spelen de kinderen
mooi in het vernieuwde
‘Huus’ en de kinderen
van groep 3 zijn gretig
bij het leren lezen. Alle
dagen
een
nieuwe
letter leren lezen en
ook al netjes kunnen
schrijven, het is een
hele klus!
In alle groepen is
gesproken
over
de
klasregels en zijn er
mooie posters gemaakt
met de kinderen.
Voor rekenen zijn we
dit jaar gestart met een
nieuwe methode.
Dat
betekent
tijd
investeren
in
het
inlezen van de inhoud van de lessen en bekijken hoe je de rekenles zo goed
mogelijk kunt geven.
We gaan dit jaar verder aan de slag met doelgericht werken. Zo is te zien dat
de doelen op het bord staan.
Kinderen weten dan waar ze die dag mee aan het werk gaan en kunnen op
het einde van de dag hierop reflecteren. Is het gelukt of heb ik hier morgen
nog hulp bij nodig? Na schooltijd nemen de leerkrachten tijd om over de
nieuwe methode te sparren. Waar loop je tegenaan, heb je tips voor je collega
en hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen de juiste aandacht krijgt in de
verschillende niveaus. Een mooi proces, zo zie je maar: Iedereen leert elke
dag!
We kijken uit naar de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘Reis mee!’
In alle groepen wordt hieraan gewerkt. Zo gaan we bijvoorbeeld op excursie
naar het Scheepvaartsmuseum in Sneek. Dit wordt een hele mooie reis!
-Met vriendelijke groet, Hinke Heida8

Tennisvereniging In et Hoolt
Tennissen en oogstfeest is niet zo’n gemakkelijke combinatie. Ik heb er in
ieder geval nachten van wakker gelegen. Maar…..ik heb toch iets gevonden.
Wij hebben namelijk een ‘zomerchallenge’ georganiseerd. Op een
maandagavond om 20.30 uur gingen 9 deelnemers de baan op voor hun
eerste tennisles, zeg maar even ruiken aan de tennissport. Sommigen hadden
nog nooit op een tennisbaan gestaan, anderen bleken al heel redelijk een
balletje te kunnen slaan. Onze trainer, Jeroen Veldhuizen, wist er voor
iedereen een leuke training van te maken en ze verlieten na een klein uurtje
allemaal enthousiast de baan. Nu, een paar maanden later hebben 6 van de
9 deelnemers aangegeven dat ze door willen gaan en dus lid willen worden.
Een mooie oogst toch?
Met tennissen beginnen is altijd handig om dat met een groepje te doen.
Volgend jaar gaan we zeker weer een zomerchallenge organiseren. Ook de
komende herfst en winter zijn er op ons park volop activiteiten.
Bouke Kleefstra, bestuur TV In et Hoolt
------------------------------------------------------------------------------------

V.V.V.
Vrijdag 14 juni was het weer zover. Het dorpsfeest kon weer beginnen en dit
was duidelijk te zien in Oldeholtpade. Alle buurten waren mooi versierd in het
thema ‘Rock’. Vrijdagmiddag hebben de kinderen kunnen genieten van de
goocheltrucs van ‘Magic Dennis’. ’s Avonds hadden de kinderen de slotetappe
van de Avondvierdaagse, terwijl de andere inwoners alvast naar de tent
kwamen voor de Talentenjacht Rock Friday en in de pauze was er de Bingo.
11 Talentenacts waren er, waar volop van genoten en voluit om gelachen
werd. Zelf vonden wij als V.V.V bestuur het ook erg leuk om hieraan mee te
kunnen doen. Voor de bingo waren er leuke cadeaupakketten beschikbaar
gesteld door de lokale ondernemers.
De eerste feestavond werd afgesloten door de band ‘The Bounty Hunters’.
Zaterdagochtend stond er voor de kinderen een levend ganzenbordspel en
een speurtocht op het programma, maar door de weersomstandigheden
moest het hele programma worden geannuleerd. Hopelijk hebben wij volgend
jaar een back up plan voor het slechte weer; de kinderen verheugen zich
natuurlijk op een leuke ochtend. ’s Middags stond, zoals inmiddels traditie
geworden, het volleybaltoernooi op het programma. Voldoende teams
zorgden voor opnieuw een gezellige en sportieve middag. Ook de jaarlijkse
Jeu de Boules was een groot succes met een mooie aantal deelnemers en de
prijzen werden na de tijd verdeeld in de tent. Begin van de avond was er een
schuimparty voor de kinderen georganiseerd in en rond de tent. Voldoende
schuim- en waterspeelplaatsen zorgden voor een gezellige maar vooral
modderige avond voor de kinderen. De avond werd afgesloten door met de
band ‘Lemonade’, één en al feest!
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Zondagochtend begon, rustig en onder veel animo, de ‘Stellingwerfse’ film.
De titel van de film was “Daor klept de klokke weer’’. De film werd bekeken
onder het genot van een bakje koffie en een lekker stukje oranjekoek.
Halverwege werd een Stellingwerfs ‘genotje’ uitgedeeld, wat mooi
toepasselijk was bij de film. Aan het einde van de film werd onder leiding van
dhr. Wim Hoogers gezamenlijk het Stellingwarver volkslied gezongen. Dhr.
Hoogers had zelf de zaterdag ervoor aangeboden om dit lied ten gehore te
brengen.
Aansluitend op de film was er een dansworkshop, georganiseerd door ‘De
Schieve Deure’ uit Nijeholtpade. Het was de bedoeling om voor deze
dansworkshop een groep dansers te laten optreden. Helaas kon dit niet
doorgaan i.v.m. een ongeval en was het niet meer mogelijk om vervanging
te regelen. Hierdoor stond Christine er alleen voor. Vooral de dames en een
enkele heer hebben heerlijk gedanst. De voetjes kwamen goed ‘van de vloer’.
Het middagprogramma bestond uit boerengolf gevolgd door een doolhof. Het
weer was voortreffelijk en er was voldoende deelname om dit tot een groot
succes te maken. Op de (laatste) zondagavond
werd het dorpsfeest
afgesloten door ‘Bogey and the Longhorns’. Wat vooral erg leuk was om te
zien is dat er erg veel mensen verkleed waren voor het thema Vaute Rok
Sundag.
De winnaars van de straatversiering waren dit jaar Nieuwbouw Oost, ook wel
de ‘Toppop’ buurt.
Hierna volgde een onrustige nacht in het dorp. Voor meer informatie hierover
zie bijgevoegde brief in het boekje.
Heb je iets gemist? Kijk dan op de facebookpagina van
Oldeholtpade.

Feesten

Hierbij willen wij iedereen nogmaals bedanken voor alle hulp tijdens het
dorpsfeest en natuurlijk de gezelligheid die iedereen met zich meebracht.
-----------------------------------------------------------------------------------Autocross juli 2019
Al jaren organiseert de VVV Oldeholtpade samen met de officiële Drentse
Autocrossvereniging (DAC) deze jaarlijkse cross. Aan het eind van de middag
zijn de prijzen uitgereikt. De drieënveertigste autocross trok zo’n 70
deelnemers dit jaar. Het waren er zeker minder dan vorige jaar, maar wat
hebben we er van genoten! We kijken terug op mooie races en een geslaagde
dag! De Regiocup werd gewonnen door Ronald Rienstra. Corinta Boon was
de beste in de juniorklasse. De toerwagenklasse werd gewonnen door Erwin
van den Belt. Harm Essinge won de Keverklasse. Sander Fieten won de Divisie
V. De vrije standaardklasse werd gewonnen door René Mendel en de
Combiklasse door René Hofstra. Wietze de Vries uit Oldeholtpade werd
tweede.
------------------------------------------------------------------------------------
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Betreft: Overlast zomerfeesten

Beste allen,
Op 14 t/m 16 juni is het jaarlijkse dorpsfeest georganiseerd. Het bestuur kijkt
terug op een feestweekend met hoogte-en dieptepunten. Om volgend jaar
wederom een feest te kunnen organiseren zijn we genoodzaakt stil te staan
bij de overlast van de afgelopen jaren en de consequenties die dit heeft voor
de komende jaren. Daarom willen wij u, middels deze brief, op de hoogte
stellen van de gebeurtenissen en de maatregelen die wij als VVV bestuur
zullen moeten treffen.
In de verleende vergunning van het dorpsfeest, onder artikel openbare orde
en veiligheid staat het volgende vermeld:
“De vergunning houder is voor, tijdens en na afloop van het evenement
verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast door komende en gaande
bezoekers zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving’’.
Dit betekent dat de gemeente de VVV verantwoordelijk houdt voor alle
overlast, opstootjes en incidenten die tijdens en na het dorpsfeest op het
terrein en in het dorp plaatsvinden. Gezien de overlast van de afgelopen jaren
wordt het steeds moeilijker om de vergunning, om het dorpsfeest te kunnen
organiseren, rond te krijgen.
Helaas hebben we de afgelopen jaren tijdens en/of na afloop van het
dorpsfeest te maken gehad met diverse incidenten en overlast. Zoals:
Vernielingen aan straatversiering, vernielingen aan eigendommen van
dorpsbewoners, vernielingen van gemeentelijke eigendommen (speeltuin
ed.), bedreigingen naar mede feestgangers, bedreigingen naar
dorpsbewoners, bedreigingen en beledigingen jegens een ambtenaar in
functie en beveiligers, alcohol en drugsmisbruik, verhandelen van verboden
middelen en agressie en geweld naar medemens.
Voor een aantal van bovenstaande incidenten zijn aangiftes gedaan en dit is
overgedragen aan/naar de politie.
Naar aanleiding van incidenten uit het verleden heeft het bestuur van de VVV,
in samenspraak met politie en gemeente, diverse acties ondernomen ter
voorkoming van overlast van bovengenoemde.

Zo is er in de afgelopen jaren een opschaling geweest in de inzet van
beveiliging voor, tijdens en na het feest op het feestterrein en
daarbuiten. Dit heeft er voor gezorgd dat we inmiddels zes keer
zoveel beveiligers inzetten ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Er is extra controle en aandacht voor alcohol- en drugsgebruik tijdens
het feest.

Voor, tijdens en na de feesten is het bestuur van de VVV actief in
gesprek geweest met overlast veroorzakende feestgangers.

In 2017 is er naar aanleiding van verschillende incidenten na afloop
van het feest een bijeenkomst georganiseerd door de VVV voor politie
en dorpsbewoners om gezamenlijk tot een plan te komen ter
voorkoming van.
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Organisatorische maatregelen zoals, onder andere, extra verlichting
en extra dranghekken.
Er is diverse malen, op verschillende manieren, aandacht gevraagd
voor de huisregels op sociale media, jaarvergaderingen en de
dorpskrant.
Ook is er samenwerking gezocht met politie en gemeente en is er
constant aandacht geweest voor deze incidenten tijdens de
vergaderingen.

Helaas is er gebleken dat alle inzet, energie, tijd en geld niet heeft mogen
leiden tot een mooi en geslaagd dorpsfeest voor iedereen. Het wordt zo
steeds moeilijker de vergunning voor het feest rond te krijgen.
Wij zijn daarom genoodzaakt om, per direct, de volgende maatregel te
treffen: Diegene die voor, tijdens of na evenementen, die georganiseerd
worden door de VVV, betrokken is bij dergelijke incidenten of overlast wordt
voor minimaal een jaar geweigerd op alle evenementen die door de VVV
worden georganiseerd. Daarnaast wordt de naam van de betrokkene
doorgeven aan gemeente en politie. Het bestuur van de VVV bepaald voor
wie deze maatregel opgaat. Ook hopen wij dat iedereen de
verantwoordelijkheid wil dragen om elkaar op ongewenst gedrag aan te
spreken om er, op deze manier, voor te zorgen dat we nog jarenlang met
plezier een feest kunnen organiseren met en voor het dorp.
Vriendelijke groeten,
-VVV Bestuur-----------------------------------------------------------------------------------Uitnodiging Ledenvergadering VVV Oldeholtpade
Vrijdag 1 november 20.30 uur
Café De Rustende Jager
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Opening
Notulen jaarvergadering 2018
Jaarverslag 2019
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing: Thessa Oostra is aftredend. Nieuw te verkiezen
bestuursleden: Elske Oostra en Tanja Brand
Aanmelding of bezwaar van kandidaten is mogelijk tot 25 oktober bij
de secretaris, Hoofdweg 114
PAUZE
Evaluatie autocross en zomerfeest 2019
Bespreking voorstellen zomerfeest 2020
Rondvraag
Sluiting
–Het bestuur12
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VocaLinde
VocaLinde start nieuw seizoen
Na de vakantieperiode starten alle verenigingen hun activiteiten weer op en
ook VocaLinde is, sinds de laatste week van augustus, weer begonnen aan
een nieuw seizoen. Met ons 40-leden tellende koor werken we ook dit najaar
weer aan ons jaarlijkse kerstconcert wat wordt georganiseerd in de kerk van
Oldeholtpade. Op vrijdag 13 december om 20.00 uur zullen we dit
presenteren aan hopelijk weer een volle kerk met belangstellenden. Noteer
deze datum nu al in uw agenda! VocaLinde is een koor dat 4- tot 6-stemmige,
populaire muziek wil zingen en we zoeken daarbij naar de grenzen van ons
kunnen. Onder het motto "oefening baart kunst" zijn we iedere dinsdagavond
in de grote zaal van de Rustende Jager, van 20.00 tot 22.00 uur, op zoek
naar deze grenzen. Ook nieuwe leden zijn hierbij van harte welkom. Kom
gerust eens meeluisteren om te ervaren wat we doen.
Naast ons eigen kerstconcert zal VocaLinde dit jaar ook present zijn bij de
jaarlijkse volkskerstzangdienst in de katholieke kerk van Wolvega. Zo hebben
we weer genoeg uitdagingen voor de komende laatste maanden van het jaar
die, zoals gewoonlijk, voorbij vliegen. Graag tot ziens bij onze bijdragen aan
deze sfeervolle tijd.
------------------------------------------------------------------------------------

The Flying Stars
Twee keer in de weke rippeteren the Flying Stars in De Striepe veur hun ni’je
pergramme: Harrewarderi’je.
En d’r moet weer een hieleboel gebeuren. Veur de zoemer weren de lieties
en schetsies al uutzocht en verdeeld.We konnen dus drekt an de slag.
Mar ok tussendeur moet d’r nog wel wat daon wodden. Foto’s maeken, een
filmpien in mekere flaansen. Daenken an wat veur appatte of aandere dingen
d’r maekt moeten wodden. Wat veur kleuren gebruken we..ja, now begint et
pas.
Mar we hebben d’r allemaole weer nocht an en hopen dat et weer een leuk
pergramme wodt.
We hebben onderhaand wel besleuten dawwe niet meer optredens annemen
veur dit seizoen. We hebben d’r genoeg staon in de agenda.
Metsje is dit jaor ok weer van de peti”j, mar Japie zit deur ziekte waorschienlik
nog even thuus. We zullen zien wat dit seizoen oons brengt.
-Femmie-
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S.C.O
Maatschappelijke betrokkenheid SCO oogst waardering
Het seizoen is voor SCO van start gaan met een dure en onnodige nederlaag
thuis tegen Oost-Arnhem. De voorbode van een zwaar seizoen? Zou best
kunnen, want de selectie heeft zeker aan schotvaardigheid ingeboet. De
doelstelling is dan ook niet meer dan het linker rijtje en handhaving in dit
veldseizoen, waaraan SCO met 6 senioren en 15 jeugdteams deelneemt.
In de sport worden clubs vaak beoordeeld op hun sportieve prestaties. Maar
er is meer. Dat bewijst de subsidie die de gemeente W’werf SCO onlangs
toekende voor haar project SportAnders. Er zijn kinderen die door
beperkingen moeite hebben om in een reguliere sportvereniging mee te doen.
Vaak staan ze daardoor aan de kant, omdat G-sport zich vooral richt op
volwassenen. SCO hoopt in deze omgeving in deze leemte te voorzien door
het aanbieden van SportAnders. Een concept dat op andere plaatsen in
Friesland duidelijk in een behoefte voorziet. SCO hoopt met de financiele
steun van de gemeente deze groep jeugd ook in deze omgeving wekelijks de
gelegenheid te bieden voor sportieve in- en ontspanning.
Daarnaast greep de kantinecommissie de eerste thuiswedstrijd aan voor een
proeverij in het kader van De Gezonde Kantine. Diverse gezonde smoothies,
broodjes en maaltijden kregen de aanwezigen voorgeschoteld om mee te
bepalen wat SCO de komende tijd bij thuiswedstrijden vanuit haar keuken
zou moeten gaan aanbieden. Een prima initiatief evenals het rookvrij
verklaren van de accommodatie tijdens jeugdwedstrijden.
Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Column
Oogstfeesten zijn al zo oud als de mensheid zelf. En dat er wat te feesten viel
is begrijpelijk. Immers, de voedselvoorziening voor langere tijd was
afhankelijk van een goede oogst. In vrijwel alle gevallen speelde het weer
een allesbepalende rol. Droogte betekende honger. Simpel zat. Bij gunstig
weer kon het echter ook overvloed betekenen. Bij oude beschavingen werd
dit uitbundig gevierd en de goden geprezen. Bij een tegenvallend resultaat
werden diezelfde goden verantwoordelijk gehouden en hoopte men het tij te
keren door dierlijke of menselijke offers te brengen. Kwestie van logisch
denken. Maar een slecht oogstjaar had nog een staartje. Er was dan ook
nauwelijks zaaigoed voorhanden, dus de ellende hield nog wel even aan.
Zeven magere jaren en zeven vette jaren. Maar gelukkig was er altijd wel
een passende verklaring te vinden, waarbij ontstemde goden ongetwijfeld
een rol had gespeeld.
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Ook vandaag nog zijn er volkeren die kampen met de grillen van natuur en
klimaat. Vooral in Afrika en Azië zijn gebieden waar oogsten een moeizame
en schrale opbrengst leveren. Meest ook als gevolg van een wrede natuur.
Maar nu wel met een duidelijk aanwijsbare oorzaak, vaak veroorzaakt door
de mens (ontbossing, verarming van de grond, mijnbouw, exportproducten
ten koste van eigen voedselvoorziening etc.). Dan zijn er nog de
nomadenstammen die het moeten hebben van hun vee (melk, kaas en als
het echt niet anders kan, ook vlees). Ik heb altijd bewondering gehad voor
de Masai. Dit volk is geheel afhankelijk van hun vee. Bij extreme droogte
produceert het vee nauwelijks melk en is er veel sterfte. Melk is de levensader
van de Masai. Wanneer kinderen dreigen te sterven van de honger, rest er
nog maar één middel. Er wordt een kleine wond gemaakt in de hals van een
dier. Daar wordt een kleine hoeveelheid bloed “geleend” om de hoogste nood
te ledigen. Daarna wordt de wond gedicht met klei of leem.
Maar dit terzijde. Terug naar de oogstfeesten. Voor een goede oogst worden
er tegenwoordig geen menselijke offers meer gebracht. Wel zien we dat de
belangrijkste wereldreligies allemaal een of ander ritueel kennen waarbij een
“Hogere Macht” bedankt wordt voor een goede oogst. Zoveel is er dus niet
veranderd. En dan wordt er gefeest! In Europa kennen we een rijke traditie
aan oogstfeesten. Als liefhebber van een glaasje, beperk ik mij tot de bier en
wijnfeesten! Het gaat dus steeds meer om het feesten, want de vreugde van
een nieuwe oogst is tegenwoordig maar van korte duur. Of liever gezegd,
men verbaast zich er niet lang over. Voedselvoorziening in ons rijke Europa
is een vanzelfsprekende zaak geworden. We kijken er niet van op wanneer
er landbouwproducten dóórgedraaid worden bij een overschot. Vrijwel elke
dag, ongeacht het jaargetijde kan men zich verheugen op grapefruit uit
Israël, peultjes uit Zimbabwe, mango’s en bananen uit Zuid Amerika,
sperziebonen uit Marokko………..en de lijst is nog veel langer! Als we dit lijstje
volgen is het tegenwoordig elke dag Oogstfeest. Maar ten koste van wat? In
Nederland worden tomaten en paprika’s in verwarmde kassen gekweekt,
terwijl de zon in Zuid-Europa het voor niets doet. In de winter willen we ook
tropische vruchten eten maar om een vliegtuig
beladen met bananen de lucht in te krijgen,
kost alleen al duizenden liters kerosine. Waar
houdt het op? Deze roofbouw op klimaat en
natuur kan niet eeuwig doorgaan. Ik kan er
wel van wakker liggen maar ik doe het niet,
want ik moet mijn” lederhosen” opzoeken.
Binnenkort Bierfesten in Duitsland. Proost!
-P.R.-
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Karkepraot
Twee manieren om de werkelijkheid te bezien
Vrijdagavond. Gerrit Weltevree zit in de kamer. De haard brandt en zijn
vrouw Yvonne zet hem een glas rode wijn voor. Ze zegt: “Leg dat tijdschrift
eens weg, ik heb belangrijk nieuws.” Gerrit moet even omschakelen. Zelfs in
het weekend leest hij vaak nog iets over zijn vakgebied. Hij draagt niet voor
niets de titel ‘prof’. “Je wordt vader,” zegt Yvonne en ze geeft hem een zoen.
De omschakeling duurt even, maar dan is het ook raak. Hij is nog maar net
van de verbazing bekomen als hij hoort dat het een tweeling wordt. Hoe is
het mogelijk! Wie weet, misschien wel een jongen en een meisje. Het ideale
gezinnetje. Hij zal er voor hen zijn, belooft hij zichzelf. Maar zover is het nog
niet.
De maanden verstrijken. Na de eerst, wat moeilijke, periode gaat alles verder
volgens het boekje. Yvonne draagt haar zwangerschap zichtbaar. Ze voelt
zich goed en af en toe strijkt ze met haar handen over haar buik. Voelt ze
voetjes trappelen, dan kan ze haar geluk niet op. En daar, binnen in haar
baarmoeder, ontwikkelen de beide jongetjes –nee, geen meisje- zich tot
steeds meer ‘volwassen’ baby’s. Omdat het kinderen van een professor zijn,
kunnen ze al eerder praten en denken dan andere kinderen. Ze houden er al
hele beschouwingen op na.
Hoor maar:
“Geloof jij in een leven na de geboorte?” “Ik denk het. Misschien is ons
bestaan wel een voorbereiding op...hoe moet ik het zeggen, een ander
leven.” Het blijft even stil. Dan: “Ik denk het niet. Hoe zou het er dan uit
moeten zien?” “Dat weet ik niet. Maar als ik mijn fantasie gebruik, denk ik:
misschien zullen we dan wel kunnen lopen. We hebben voeten. En misschien
ook wel eten met onze mond. Waarvoor zullen we die anders gekregen
hebben en...” “Kom nou! Zelf lopen, eten. Gebruik je verstand man. We
hebben een navelstreng en daar komt onze voeding door. Je hebt wel veel
fantasie broer.” “Ja, dat zeg je nu wel. Maar ik kan er niet bij dat dit alles is.
Waarom zou er na onze geboorte niet iets nieuws kunnen ontstaan? Iets wat
wij niet weten?” Schommelend in het vruchtwater valt er een stilte. Dan:
“Weet je, ik geloof niets van wat je zegt. Er is nog nooit iemand
teruggekomen na zijn geboorte. Nee, ik blijf erbij, dit is het leven wat wij
kunnen overzien. Jouw gedachten zijn allemaal gebaseerd op fantasie.” Maar
de ander laat zich niet zo maar overtuigen en zegt: ”Niet dat ik het allemaal
zeker weet, maar ik geloof het. Als we geboren zijn, zullen we ook onze
moeder zien en die zal dan verder voor ons zorgen.” “Waar heb je het nou
over? Moeder, wat is dat? Waar is die dan?” “Er moet iets zijn wat voor ons
zorgt. Zonder haar zouden we er niet zijn.” “Jij...jij bent een fantast. Ik hou
meer van de werkelijkheid. Ik geloof wat ik zien kan. Een moeder, ik heb er
nooit een gezien. Dus dan bestaat ze ook niet. Je moet meer met beide benen
op de grond staan man.” Zijn broertje krijgt ineens de hik van het lachen.
“Weet je wel wat je net zei. Met beide benen op de grond staan.” En hij
vervolgt: “Ik heb ook nog nooit een moeder gezien. Maar soms, als het heel
stil wordt, hoor ik iets zingen.
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Dan heb ik het gevoel dat er iets, een hand ofzo, over onze wereld strijkt. En
dat noem ik moeder.” Even later zoeken twee duimen naar een mond en de
stilte voelt vertrouwd aan.
-dsdenhollander@outlook.com------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvang ’t Hummelhûs
De koe loeit
De leeuw brult
Het varken knort en een hond? Die blaft.
We zijn bij ’t Hummelhûs gestart met het thema ‘dieren’.
De leefomgeving, het eten, de jongen en natuurlijk onze eigen dieren staan
hierbij centraal.
We springen als kikkers, slapen als een os en huppelen buiten als
lammetjes in de wei.
Van het thema dieren worden wij echt wel blij!
1 aapje in de slagroom
2 beren vol met zeep
3 geiten in de pudding
4 zebra’s zonder streep
5 zingende giraffen
6 wolven in de trein
En 7 dikke kikkers die snipverkouden zijn
8 zingende giraffen
Wel 9 kangoeroes
En 10 gestampte muisjes die dansen voor de poes!
En zing je vaak dit liedje dan leer je bovendien.
Eenvoudig alle cijfers van 123 tot 10!
-Team’t Hummelhûs Oldeholtpade-
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Teamgevoel
Voor de nieuwe rubriek “Teamgevoel” kwamen we al snel uit bij Ginie
Schipper. Ginie is een spreekwoordelijke ‘spin in het web’. Bij diverse
verenigingen in het dorp vervult Ginie vrijwilligerstaken. In dit interview
zoomen we in op de “De Woldvolleyers”; een recreatieve volleybalvereniging
voor jong en oud. En dat nemen ze erg letterlijk. Het jongste lid is 35, maar
de meeste leden zijn tussen de 55 en 75. Vorig jaar heeft het oudste lid, maar
liefst 83 jaar, helaas moeten bedanken. Zo ziet u maar weer dat sport, en
dan met name volleybal, tot op een hoge leeftijd beoefend kan worden. De
leden komen niet alleen uit Oldeholtpade, maar ook uit de omliggende dorpen
zoals De Blesse, Oldeholtwolde, Ter Idzard, Nijeberkoop. Iedereen is welkom.
Dit kenmerkt ook de club.
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De volleybalvereniging bestaat dit jaar alweer 40 jaar. Een van de oprichters,
Riek Hogeling (Oldeholtwolde) is nog steeds spelend lid. Daarnaast mag ook
de naam Gosse Boersma niet ontbreken, ook hij is vanaf de oprichting in
1979 lid. Op de maandagavonden (trainingstijden van 20.00 tot 21.30 uur)
wordt, met uitzondering van de maanden juli en augustus, er lustig op los
getraind onder de bezielende leiding van Marcel Exterkate. Dit gebeurt in de
sporthal achter basisschool De Striepe.
Ondanks dat er geen competitiewedstrijden worden gespeeld door “De
Woldvolleyers” gaat het er wel fanatiek aan toe. Na een warming up worden
de spelers ingedeeld in teams. Voor elk punt wordt er gevochten. Het jaar
rond doen de spelers mee aan diverse toernooien in de omgeving, zoals o.a.
het BBI (bedrijventoernooi) in Wolvega, het oliebollentoernooi in Oldemarkt,
het Vlechterstoernooi in Noordwolde en het toernooi in Munnekeburen.
Uiteraard ontbreekt bij dit team ook niet een jaarlijkse afsluiter met een
activiteit en een barbecue. Mocht je na het lezen van het interview je willen
aansluiten bij “De Woldvolleyers” of wil je meer informatie, neem dan contact
op met Ginie Schipper. (Secretaris “De Woldvolleyers”  contactgegevens
bekend bij de redactie)
------------------------------------------------------------------------------------

Prikbord
Te koop:
door Wajonger gemaakte
aanmaakhoutjes
€ 3.50 per zak of
3 zakken voor € 10.
Oproep oud papier!
Graag uw oud papier voor
18.00 uur op de clusterplaatsen
zetten van de afvalcontainers

Voor onze nieuwe rubrieken zoeken we
mensen die gezamenlijk een hobby hebben,
zoals wandelen, ATBfietsen, motorsport enz..
En we zoeken families die bijzondere huisdieren
hebben en daar wat over willen vertellen.
Je kunt je melden op het
e-mailadres: holenpathe@gmail.com
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Kinderpagina
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Agenda
21-10-2019
01-11-2019
01-11-2019

Oud papieractie De Striepe
Ledenvergadering V.V.V.
Voorverkoop rocknight

09-11-2019
09-11-2019
18-11-2019
13-12-2019
16-12-2019
18-04-2020

Rocknight
Inleveren kopij
Oud papieractie De Striepe
Kerstconcert VocaLinde
Oud papieractie De Striepe
Garagesale

Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
20.30 uur, Café De rustende jager
19.45-20.15 uur,
Cafe De rustende Jager
21.30 uur, Café De rustende jager
Thema: Waardevolle tijd
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
20.00 uur, Kerk Oldeholtpade
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
10.00-14.00, in Oldeholtpade

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
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Jeroen Mulder
Piet Regtop
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Heerenveen
Hoofdweg 128
NL55 RABO 0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

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.

22

