
De duif keert terug naar Noah’s 

Ark……    

In het hart van Holte waar eens CBS de Ark het schip 

moest achterlaten en slechts de naam op het 

‘Bovenmeerstershuis” de herinnering bewaarde is de 

duif teruggekeerd  naar Noah’s Ark…. 

 

 

In het buurtschap Holte bij Onstwedde vindt u  Noah’s Ark -  Theetuin/ annex cadeauwinkel 

& brocante, waarmee Beppy Holwerda één van haar veelzijdige dromen en passies 

waarmaakt in het rustig kloppend hart van Holte.  

 

Op zaterdag en zondag bent u tot september van 11.00 tot 17.00 uur welkom om in de tuin 

te genieten van een heerlijk kopje thee of koffie met  “Taart van Tante”,  een High Tea* of 

een Sweet Table*  

Maar gezellig snuisteren in de Cadeau-winkel behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.  

Cadeau’s en brocante….. nét even anders! 

 

Noah' Ark vindt u aan de Holte 56, 9591 VR Onstwedde, T (0599) 332099  

E-mail: beppy.theater@hotmail.com 

 
(* volgens afspraak).

 

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

Noot. 

In 1980 kwamen Bert en Beppy Holwerda als ( wat later bleek) de laatste Bovenmeester en ‘Juffrouw” 

het huis bewonen. Goede tijden, slechte tijden….  Maar TIJDEN.  

Bert werd leraar bij het Ubbo Emmius; Beppy vond haar weg binnen de wereld van het Theater. 

Ook mooie tijden! 

“Ik zag veel veranderen in Holte. Mensen komen en mensen gaan. En dat hoort zo. Maar ik mis toch 

wel de reuring, het leven en de activiteiten van wat Holte vroeger voor ons toch aantrekkelijk maakte 

om er te komen wonen vanuit Brabant. Het had een school, een kruidenier, een fietsenmaker; veel 

activiteiten en er werd veel georganiseerd. Vanuit de school en Elim…. Vroeger is vroeger, maar de 

inborst van de mensen herken ik nog heel goed en blijft van deze tijd. Jong, jeugdig en ondernemend! 

Daarom denk ik dat deze theetuin (Noahs’s Ark) misschien wel een aansporingen en inspiratiebron  

kan zijn voor veel meer talenten die ik hier in ons dorp herken. Je hoeft niet zo groot te denken, maar 

juist het doen wat je passie is kan aanzet zijn tot succes.  Ik geloof er in.... 

De toekomst zal het leren….” 


