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Voorwoord 
 

De dorpskrant die nu bij u op de mat ligt is alweer de eerste editie van de 

22e  jaargang. Het is inmiddels oktober en gevoelsmatig (en met enige 
weemoed) hebben we al afscheid genomen van de zomer. Maar de redactie 

van Holenpathe blikt alweer vooruit en het thema van deze editie luidt dan 
ook: “gulle herfst” en daarmee geven wij aan klaar te zijn voor een nieuwe 
jaargang.  
Misschien ten overvloede: maar mocht u een bijdrage willen leveren aan de 
volgende editie(s) van Holenpathe, schroom niet en stuur uw verhaal, 
mededeling, nieuwtje, idee, voorstel, mening, gedicht etc. naar de redactie. 

Uw dorpskrant geeft u graag de ruimte voor uw bijdrage. Een wisselwerking 
met onze lezers, in welke vorm dan ook, stellen wij zeer op prijs.  
De redactie zit ook niet stil en in navolging van de rubriek “what are you 

tokking about?”, gaan we binnenkort van start met een rubriek waar ruimte 
wordt gegeven voor tuinhuisjes, prieeltjes en aanverwante (leuke) bouwsels. 
Dit uiteraard met ondersteuning van mooi fotowerk van Leny Salverda. 
Het is ons niet ontgaan dat wij met enige regelmaat nieuwe bewoners mogen 

begroeten. Oldeholtpade groeit gestaag. Onze bezorgers houden de redactie 
bij de les en de oplage wordt zo nodig aangepast. Wij hopen dat nieuwe 
bewoners snel hun draai vinden in ons mooie dorp. Uw dorpskrant als gids. 
De redactie wenst u veel leesplezier! 
 
Thema voor de volgende editie:  
 

“Licht in huis” 
 

Graag kopij inleveren vóór 11 november 2017 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Burgerlijke stand 
 

Geboren:  
  

14-06-2017   Vin Zoon en broertje van Wendy, Erwin en Mirre Kuipers. 
Hoofdweg174. 

15-08-2017   Zeger Ronald Zoon en broertje van Ronald, Astrid en  
Vayen Kleinsmit. Hesselinghstraat 4. 

26-08-2017   Sven Levi Zoon en broertje van Stephan, Ella en  

Bjorn Wielinga. Grote Kamp 4. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Overleden: 
 

25-08-2017  Rieteke van Huizen Grote kamp 5 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nieuwe inwoners: 
 

Stefan Bollen en Jorien Bats Stellingenweg 62 
Johannes Holtrop Hoofdweg 125 
Janne Marie Iedema en Jilling Bloem Voorkamp 16 
Gerard Jorna en Rianna Kemper en Twan Buitenkamp 1 

 

 

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

onvolkomenheden.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Verhuizen? 

 

Gaat u binnenkort verhuizen en stelt u het op prijs om de dorpskrant te 
blijven ontvangen tegen vergoeding (€12,50 per jaargang)? Laat het ons dan 
weten via holenpathe@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Oproep 

 

Vind je het leuk om met een stel enthousiaste dorpsgenoten de dorpskrant 
te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Bij interesse; spreek een van de redactieleden aan of een berichtje naar 
holenpathe@gmail.com. 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

In Memoriam 
 

R I E T E K E 
 

Je was betrokken bij 
wat in het dorp gebeurde, 

en positief en blij: 
een vrouw die zelden zeurde. 

 

Je zong heel lang in 't Anbokoor 
de liederen van het leven, 

je zong je eigen blijdschap uit 
tot dat je 't op moest geven. 

 

Nu zing je boven in het koor 
van alle hemelingen, 

wij zullen aan je blijven denken 
alle keren als wij zingen. 

 

Andries, ons fotograaf 
van acties, dorp en toren: 

dat jij door dit portret 
troost krijgt naar behoren 

 
-Nico- 
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Buurtpraot 

 
Stellingenweg en  

Vinkegavaartweg 

Anneke Brand en Ria Lantinga - atebrand@hetnet.nl 

 
 

* Klaas Kraan is met zijn vierspan Friezen kampioen geworden van de  
zomercompetitie gewest Friesland. 
* Anne en Franciska de Vries waren 40 jaar getrouwd. 
* Onze BBQ is ook weer geweest en was deze keer bij Sipke en Ria Lantinga 
in de schuur en weer beregezellig. 
* Stefan Bollen en Jorien Bats zijn de nieuwe bewoners op no 62. 

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

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Vanuit De Kampen is er eerst heel verdrietig nieuws. Rieteke van Huizen is 
overleden na een ernstige ziekte. Familie, vrienden en buren hebben tijdens 
een warme dienst afscheid van haar genomen. Rieteke was voor de Grote 
Kamp een betrokken en belangstellende buurvrouw. We zullen haar missen. 

Andries wensen we heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.  Sterkte 
Andries!  
* Maar er is ook blij nieuws te melden. Stephan, Ellen en Bjorn hebben een 
zoon en broertje gekregen. We wensen jullie heel veel geluk met zijn vieren. 
We hopen dat Sven heel voorspoedig op de Grote Kamp mag opgroeien.  

* De bewoners van de Grote Kamp hadden in hele korte tijd echt met de 
uitersten van het leven te maken.  

* De commissie ‘Groen’ is druk in de weer met de aanvraag van offertes voor 
de herplant. De bedoeling is dat dit eind oktober, begin november uitgevoerd 
zal worden. Hier heeft de commissie weer vrijwilligers nodig die meehelpen, 
zodat de kosten zo laag mogelijk kunnen worden  gehouden. U krijgt t.z.t. 
hierover bericht. 
* Ook leuk om te vermelden: Voor onze buurtgenoot Geert Kuiper, 
bondscoach van het Nederlandse schaatsteam, wordt het een spannend jaar. 

Geert is druk bezig om de sporters voor te bereiden op de Olympische 
winterspelen die in februari 2018 worden gehouden in Zuid Korea. We 

wensen Geert heel veel succes!  
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

Komkommertijd in de zomer?? 

* Dat geldt niet altijd voor iedereen en de afgelopen tijd zeker niet voor een 
aantal buurtgenoten. 
 

* De één verbouwde de woning tot woonboerderij en een ander benutte zijn 
vakantiedagen voor de in aanbouw zijnde nieuwbouw woning. 
Weer een ander zet de woning te koop en kon binnen ‘no time’ op zoek naar 

wat anders. Reden: een onverwacht snelle verkoop. 
 

* Het organiseren van tent/tuinfeesten brengt natuurlijk ook de nodige 
drukte met zich mee. De één werd gehouden toen de regen met bakken uit 

de lucht viel terwijl een ander het mooiste weer van de hele zomer trof. Op 
een mooie nazomermiddag zullen ongetwijfeld veel mensen hebben kunnen 

genieten van de klanken van een aanwezige zangeres bekend van regionale 
radio en tv.  
 

* Alfred Plat heeft de afgelopen periode hard moeten werken aan z’n conditie. 
Hij heeft samen met Wilfred Kemper en team Blesdieke mee gedaan aan een 
24 uurs MTB marathon wedstrijd tijdens het Bike Festival in Assen. Als je met 
een klein team 24 uur vol “speed” moet gaan en dan ook nog 2e worden dan 
moet je wel over een goede teamgeest/conditie beschikken. Volgend jaar een 
nieuwe poging om dan 1e te worden; mannen? 

 
 

 
 

 

 



6 

 

Wetenswaardigheden 
 
Keienhuis 

 

Hallo, 

Sinds augustus vorig jaar wonen we met veel plezier in het Keienhuis aan de 
Hamersweg 10. Helaas hebben wij Jan Bakker niet gekend en dus ook nooit 
gesproken. Ondertussen hebben we een aantal vragen over het huis en tuin. 
-In de tuin staat de spits van een kerktoren. Weet iemand van welke kerk 
deze afkomstig is? 
-We hebben gehoord dat er ooit een film gemaakt is in de tuin. We zouden 
deze graag eens zien. Wie heeft deze? Wellicht kunnen we een kopie maken? 

-We zijn op zoek naar foto's hoe huis en tuin er in vroeger tijden uit hebben 

gezien (het stratenboek met foto's hebben we al). Wie heeft dergelijke foto's? 
 

Wellicht dat er onder jullie mensen zijn die er meer van weten en ons kunnen 

helpen wat meer inzicht te geven in het verleden van deze locatie. 
 

Alvast onze hartelijke dank! 
 

Adelheid en Chris 
Hamersweg 10 
Adelheid@vanput.speedlinq.nl 
tel. 06-16495026 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Eeuwboek 

 

We zijn bezig het eeuwboek bij te werken. Het boek gaat tot het jaar 2000. 
De periode 2000 tot heden is niet bijgehouden. In deze periode zijn er vele 
mutaties geweest. 
Vanaf eind vorig jaar tot nu zijn de woningen in het dorp waar mutaties zijn 
geweest. Helaas hebben we niet alles kunnen achterhalen. We zijn o.a. nog 

op zoek naar wie en wanneer in de Franckenastraat hebben gewoond, n.l.: 
Franckenastraat nr 7. Van juli 2003 tot eind 2003 of januari 2004 heeft de 
familie Heerema er gewoond. Wie er in de periode begin 2004 tot juli 2007 
hebben gewoond is ons onbekend. 
Franckenastraat nr 23. In  2000 woonde hier mevr. Hendrikje Donker 

volgens informatie tot 2002. Wie er na haar woonden tot half 2008 is niet 
bekend. Er na woonden Willem en Zita de Vries er. 
  

De vraag is als u weet wie er in de gevraagde periode woonden kan dit 
doorgeven op emailadres: jpostmasr@planet.nl. 
  

Vr. g 
-J. Postma- 
 

 
 
 
 

 

mailto:Adelheid@vanput.speedlinq.nl
tel:06%2016495026
mailto:jpostmasr@planet.nl
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Naar wie is de Hofsteestraat genoemd? 

  

Zomaar een vraag die je kunt verwachten tijdens de dorpsquiz van 

Oldeholtpade. Na het grote succes van de eerste dorpsquiz in Oldeholtpade, 
organiseren we volgend jaar weer een dorpsquiz. Hoewel het nog even duurt 

is de organisatie alweer druk bezig met het verzinnen van lastige vragen en 
de leukste opdrachten, wil je volgend jaar (weer) meedoen? Hou dan 
zaterdag 17 februari 2018 alvast vrij. De tweede editie van Olpae Kwist zal 
die datum plaats vinden! De bekendmaking van de uitslag zal op zaterdag 3 
maart 2018 gebeuren.  
Om helemaal op de hoogte te blijven van het nieuws over de leukste quiz van 

Olpae kunt u ons volgen op facebookpagina Olpae Kwist.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Babyboom? 
 

Zaterdagmorgen -middag 24 juni was het goed raak bij ons achter het huis 
in het land. Maar liefst 6 ooievaars hebben de hele dag een beetje de boel 
staan te overleggen waar ze heen willen. Er is vast een babyboom over een 
aantal weken/maanden.  

Ik heb er een paar foto's van gemaakt en vond dit wel leuk voor in het nieuwe 
boekje. En kunnen de jongeren van het dorp zich vast voorbereiden op wat 
er komen gaat.  
Jammer het regende wel deze morgen maar kon er enorm van genieten. 
 

-Groetjes Tiny Fortuin- 
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Met pensioen en dan…? 
 

Dit keer ben ik aangeschoven aan de tafel van Eijte en Iteke Delfsma aan de 

Franckenastraat. Eijte is nu met pensioen, maar vertelt nog vol passie over 
zijn werkzame leven. 
Eijte is geboren in ter Idzard als zoon van een van de vele bakkers uit de 
omgeving. Uiteraard hielp Eijte mee in de bakkerszaak ,veelal als 
broodbezorger. Na de lagere en middelbare school ging Eijte naar de L.S.B.L( 
landelijke Stichting Beroepsopleidingen Levensmiddelen); richting 
voedingsmiddelen industrie in de richting van zuivel en vlees. Daarna ging hij 

nog een jaar naar Den Bosch om daar de lerarenakte te halen. Ondertussen 
hadden Eijte en Iteke al verkering vanaf hun 16e en 17e jaar. Maar voor ze 
gingen trouwen moest Eijte eerst nog in militaire dienst. Daarna werd er 

getrouwd in het oude gemeentehuis van Wolvega (wat vannacht net is 
afgebrand). Eijte en Iteke gaan wonen op de Meulepolle; als een van de 
eerste bewoners van deze nieuwbouwwijk in Wolvega. Na acht jaar Wolvega 
trokken ze in hun toen net gebouwde huis in Oldeholtpade, waar ze nu nog 

steeds met veel plezier wonen. 
Na de diensttijd moest Eijte op zoek naar een baan. Hij solliciteerde in 
Apeldoorn als leraar bij L.S.B.L., werd aangenomen en ging werken in de drie 
noordelijke provincies. Hij ging voornamelijk les geven in de zuivelindustrie 
in onder andere Leeuwarden, Assen en Meppel. Er kwamen leerlingen die vier 
dagen in de week werkten en een dag in de week naar school gingen. Eijte is 

altijd in het onderwijs gebleven, maar zijn werk veranderde door de jaren 

heen. Zijn leerlingen werkten veelal in de zuivelfabrieken en in die tijd waren 
dat er heel wat. Eijte bezocht al deze fabrieken. Zo had Eijte een nauw contact 
met het bedrijfsleven. Zo ontwikkelde hij later samen met het bedrijfsleven 
nieuwe opleidingen. Door deze praktijkgerichte opleidingen waren leerlingen 
ook goed te motiveren en had het bedrijfsleven gekwalificeerd personeel. 
“Want scholing houd nooit op”: zegt Eijte. Later werden deze opleidingen 

geïntegreerd in het A.O.C.: agrarische onderwijs sector. Voor deze opleiding 
was een erkende stageplek van groot belang. Eijte ging al deze stage plekken 
bij langs om er voor te zorgen dat de stagiaire niet alleen als goedkope 
arbeidskracht werd gebruikt, maar ook degelijk dingen leerde. Ook maakte 
hij opleidingen in deze sector die via internet te volgen waren.  

Op zijn 62ste jaar was het de bedoeling om met pensioen te gaan, maar er 
kwamen nog een paar mooie projecten op zijn pad. Zo werkte hij nog zo’n 

zeven jaar een a twee dagen per week door. Nu met een eigen adviesbureau. 
De vraag naar gediplomeerd personeel nam alleen maar toe, ook 
internationaal; de zogenaamde integrale kwaliteitszorg. Zo kwam hij in 
Tsjechië, Slowakije, Schotland en Corsica terecht. Ook werkte hij voor Douwe 
Egberts die met de kennis van personeel uit Joure een fabriek opzette in 
Amerika. 

Ik denk wat een passie en energie  heeft Eijte in zijn werk gestoken. Maar dit 
was natuurlijk ook allemaal mogelijk, omdat Iteke thuis de boel allemaal 
draaiende hield: verteld Eijte er bij.  
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Naast zijn werk was Eijte ook actief in 
besturen in zijn omgeving. Zo zat hij in 
het bestuur van de Rabobank, 

verpleeghuis: Lindestede en Thuiszorg. 
Ook in Oldeholtpade bestuurde hij mee 
in onder andere het schoolbestuur, 
V.V.V. ,Korfbal en tennisverenging. Op 

68 jarige leeftijd stopt Eijte met dit 
werkzame leven. Het is nu tijd om wat 
vaker op vakantie te gaan. Soms wel 
tien/elf weken per jaar. Met de caravan 
gaan ze samen naar Limburg, Spanje of 
Duitsland. Ze fietsen graag samen. En 
natuurlijk hebben ze ook nog tijd voor de 

kleinkinderen, die hier in de buurt 
wonen; in Wolvega (van zoon Jan –Ynte) 
en Floor en Gijs Schnoor, die in 
Oldeholtpade wonen. En samen tuinieren 
ze. Hij doet de tuin voorhuis en zij de 
achtertuin. Zo zien we maar weer: als je 
werk doet wat bij je past, doe je het met 

plezier en hou je het lang vol. Na een 
werkzaam leven hopen we dat Eijte en 
Iteke nog vele jaren kunnen genieten 
van wat het leven hun verder nog biedt. 

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

 

Even voorstellen 
 

Ik ben Johannes Holtrop, kom uit Rottum en ben 27 jaar. Samen met mijn 
broer en vader hebben wij een agrarisch loonbedrijf, ik ben chauffeur en 
monteur. De eerste indruk van Oldeholtpade is heel goed, lekker rustig en 
toch nog een beetje het "buitenuit wonen" gevoel. Later dit jaar zal mijn 
vriendin Hendrika met haar 3 katten hier ook heen verhuizen, zij woont nu in 

Twijzelerheide. Samen hopen wij hier mooi wat jaren met plezier te gaan 
wonen! 
 

-Mvg Johannes en Hendrika- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Verenigingsnieuws 
Karkepraot 

 
“Schoenmaatjes” in een vluchtelingenkamp in Libanon. 
In het verleden heeft de zondagsschool in ons dorp meegedaan aan de actie 
van Edukans genaamd : “Schoenmaatjes”. Het ging om een inzamelingsactie 
van de kinderen voor “kinderen die het minder hadden in een ver land” 
meestal Oost-Europa, soms nog verder weg. Het was de bedoeling dat je dan 
een schoenendoos vulde met wat (overtollig) speelgoed, wat schrijfmateriaal, 

schriften, soms een T-shirt of wat je maar dacht dat van pas kon komen zodat 
ook deze kinderen in de decembermaand iets voor zichzelf kregen. Door de 
enthousiaste reacties van kinderen en ouders werd dit een jaarlijks gebeuren 

dat later ook via de basisschool werd overgenomen. Kinderen spoorden ook 
mij aan om een schoenendoos te vullen. Op de doos moest je schrijven of 
het voor een jongen of een meisje was bestemd. Zo heb ik een paar keer een 

doos met “Boy” erop gevuld want ik heb altijd wel autootjes. 
Groot was mijn vreugde en verbazing toen ik deze zomer in een klein 
vluchtelingenkamp in Libanon een aantal mensen uit Syrië bezocht. We 
werden begroet door een aantal kinderen die in onze groep ook hun schooljuf 
ontwaarden. Ze wilden meteen een paar liedjes zingen voor ons. Het was 
ontroerend! Ik herinner me “Hoofd, schouders knieën, teen“, in het Arabisch 
weliswaar, maar de gebaren zijn universeel. Een aantal vrijwilligers, uit een 

kleine kerkelijke gemeente, heeft er een schooltje opgezet.  

Met kunst en vliegwerk proberen zij de kinderen uit deze kampen wat 
onderwijs te geven. De overheid zegt daar geen middelen voor te hebben 
maar je kunt kinderen toch niet aan hun lot overlaten? Soms verblijven ze 
noodgedwongen jaren in zo’n kamp. Ze hopen allemaal terug te kunnen naar 
Syrië maar het zou toch een ramp zijn als er een generatie opgroeit die niet 
heeft leren lezen en schrijven.  

Zo zorgt een kleine groep christenen ervoor dat moslimkinderen naar school 
kunnen. Een mevrouw die een paar jaar in Nederland gewoond had vertelde 
dat ze verbaasd was allerlei namen van winkelketens tegen te komen. Zo 
waren er etuis van de Wibra, pennen van de Postcodeloterij en stiften in een 
doosje van Blokker. Hoe kan dat? vroeg ze zich af. Dat is geregeld via 

Edukans, kreeg ze te horen. De dozen van de 

Schoenmaatjes waren dus via, via gekomen op de 
plek waar het echt nodig was en dat kan ik u 
zeggen ; ze komen goed van pas. Met een 
Nederlandse pen kun je ook Arabisch schrijven! 
Voor mij een reden temeer om te zien of er in onze 
buurt, ook dit jaar, een school is die daar aan 
meedoet want ik ben wel gemotiveerd om een doos 

te vullen!                                               
-Ds.G.P.den Hollander, Oldeholtwolde- 
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Koffieochtend in ‘t Anlopien 
Wist u dat er elke donderdagmorgen een koffieochtend is in ‘t Anlopien? van 
10.00-12.00 uur. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er elke donderdag koffie met 

‘iets erbij’  is, in de voormalige peuterspeelzaal. Dit bevind zich bij de camping 
van Oldeholtpade. Gedurende de maanden; september tot mei is er daar 
gelegenheid dorpsgenoten te ontmoeten. We zijn 7 september weer gestart 
en konden elf mensen begroeten. Ook uit Ter Idzard en Nijeholtpade weten 

mensen die plek te vinden. Er is geen programma, er hoeft niets, maar 
meestal vliegt de tijd om door de geanimeerde gesprekken. Ook nieuwsgierig 
geworden? Kom dan gerust eens kijken en proeven. U bent welkom! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ‘t ’t Hummelhûs 
 

Na de schoolvakantie hebben we bij ’t Hummelhûs veel nieuwe peuters 

mogen verwelkomen, zowel op de peuteropvang als de dagopvang. 
En ook op de baby-dreumes groep zijn een aantal nieuwe hummels gekomen. 
Momenteel werken we op de groepen met het thema Kleding.  
We zingen allerlei leuke nieuwe liedjes, lezen boekjes en doen spelletjes met 
kleren (zoals bijvoorbeeld was ophangen).  
 

In de week van de opvoeding (2 t/m 8 oktober) wordt er een lezing 
georganiseerd op ’t Hummelhûs.    
Deze interactieve lezing zal worden verzorgd vanuit Platform Mindset.  

Tijdens deze lezing maken de deelnemers uitvoerig kennis met de 
mindsettheorie van Carol Dweck. We verklaren waarom sommige kinderen of 

volwassenen genieten van uitdagingen, hard werken voor hun doelen en zich 
niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl anderen het liefst alleen 
gemakkelijke opdrachten doen en zich dom voelen wanneer ze hard moeten 
werken om iets onder de knie te krijgen. De deelnemers leren hoe ze een 
positieve mindset bij kinderen (en zichzelf!) kunnen stimuleren en 
bekrachtigen.  

Meer informatie kunt u vinden op de site; www.platformmindset.nl De lezing 
zal plaats vinden op 4 oktober,  
van 20.00 – 22.00 uur, locatie Oudehorne.   

Wilt u deelnemen aan deze lezing, dan kunt u zich opgeven via de mail. 
(info@thummelhus.nl) Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. 

 

Op woensdag 1 november organiseren we een informatieavond voor 
geïnteresseerde ouders. Deze avond geven we een rondleiding op ’t 
Hummelhûs en vertellen we over onze werkwijze.  
Ouders die interesse hebben in dagopvang en/of peuteropvang kunnen zich 
opgeven voor deze informatieavond via info@thummelhus.nl 

Mocht u niet kunnen komen op deze avond dan is het ook mogelijk om een 
afspraak te maken voor een ander moment. 
 

 

http://www.platformmindset.nl/
mailto:info@thummelhus.nl
mailto:info@thummelhus.nl
https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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De Striepe 
Fris en fruitig 

Maandagochtend 4 september was de eerste schooldag voor de kinderen van 
De Striepe. Op de directeur na waren alle leerkrachten verdwenen. Wat 
bleek: achter in de tuin bij het schoolplein stond een tent. Moest het team 
soms uit die tent gelokt worden? Inderdaad: na enig roepen en schudden 

bleek dat ze lagen te slapen in de tent. 
 

Nadat het team met de leerlingen op een vrolijk lied gymnastiek oefeningen 
had gedaan, waren de leerkrachten weer fris en fruitig. Hiermee kwam er een 
einde aan de vakantie en mochten alle kinderen met hun ouders hun nieuwe 

klas bezoeken. 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Even voorstellen: 
Ook fris en fruitig stap ik nu binnen op De Striepe.  
Na een goede overdracht met Anita hebben we de eerste teamvergadering al 
gehad. Ik woon in Lippenhuizen met mijn man en twee zonen van 8 en 10 
jaar en naast deze baan heb ik nog een aantal andere bezigheden. Ik ben 
voorzitter van Plaatselijk Belang en dat vind ik erg leuk om te doen. Sporten 
is in ons gezin erg belangrijk en ik loop hard en ga naar de sportschool. 

Verder speel ik gitaar, zing ik en werk graag in onze tuin. 
Na de Pabo heb ik 15 jaar gewerkt op De Feart in Jubbega als leerkracht in 
de midden- en bovenbouw en heb mijn directeur ondersteund in bepaalde 

beleidszaken en organisatorische taken.  
Deze ervaring ga ik nu voortzetten op De Striepe en 
daar heb ik veel zin in!  

Op maandagmiddag en vrijdagochtend sta ik voor de 
klas en op donderdag ben ik afwezig. Wandel gerust 
eens binnen om kennis te maken. 
 

Met vriendelijke groet,  

Hinke Heida 
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Speeltuinvereniging ‘t Speulhoolt 
 

Een nieuw seizoen ‘lekker spelen’ 
Nu de scholen weer zijn begonnen gaat speeltuinvereniging ’t Speulhoolt zich 
ook weer beraden over leuke activiteiten voor de kinderen. Afgelopen mei 
hebben we voor het eerst een echte disco georganiseerd. De kinderen waren 

opgedeeld in twee leeftijdsgroepen. Het was een groot succes. De volgende 
disco blijft dan ook zeker niet uit en zal waarschijnlijk plaatsvinden in het 
begin van 2018. Met de wintertijd in het vooruitzicht vonden we het tijd voor 
een Gri, Gra, Gruwel-spooktocht. Die zal plaatsvinden op 20 oktober en is 
voor kinderen uit de groepen 6,7,8 en voor de eerste 2 klassen van het 
voortgezet onderwijs.  
Zo hebben we ook al met Sinterklaas en zijn Pieten overleg gehad en die 

gaan 25 november een bezoek brengen aan ons dorp. Dit jaar is het 
Sinterklaasfeest voor kinderen t/m groep 5.  
Binnenkort zal er meer info volgen over deze activiteiten.   
-’t Speulhoolt- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

The Flying Stars 
 

The Flying Stars bin al weer drok an et rippeteren in de schoele. Veur de 
vekaansie weren alle lieties en schetsies klaor en verdeeld, zodawwe drekt 
an de gang konnen gaon. Et gaot weer een leuk pergramme wodden. Dit jaor 

vieren we dawwe al 70 jaor bestaon. Daorom hiet oons pergramme “Fesien” 
Et is lachen hebben. Ok dit jaor weer hiele mooie lieties, een peer mitzingers. 
Die doen et ok altied goed. 
Japie Punter zal et locht bedienen. Peter Vogelsang kon et niet meer 
combineren mit zien wark en vaderschap. Mar veerder bin we nog mit et 
zelfde groepien. We zien jim graeg op oonze uutvoerings op 4, 10 of 11 

november. Kiek ok es even op www.flyingstars.nl  
-Femmie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VocaLinde 

 
Het is inmiddels september en na een periode van vakantierust is ook ons 
koor weer opgestart. We gaan een drukke tijd tegemoet met diverse 
optredens en als belangrijke afsluiter van 2017 ons eigen kerstconcert. De 
eerste optredens van dit najaar hebben we al weer achter ons liggen. In 
Steenwijk wordt jaarlijks onder de noemer "Kopje cultuur" een driedaags 
festival gehouden. Daar waren wij voor het eerst aanwezig met een optreden 

in het park van Rams Woerte. Terwijl het dat weekend al echt herfstweer was 
konden we die zondag toch nog genieten van een droge periode en wisten 
we een behoorlijk groot publiek te vermaken met ons gevarieerde repertoire.  

http://www.flyingstars.nl/
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Ook wij genoten van deze middag en willen zeker een keer terugkomen in 
Steenwijk. Het volgende optreden was op het Lindefestival in Wolvega. Op 
de dag dat ik dit stukje schrijf is net de avond daarvoor het oude 

gemeentehuis door brand verloren gegaan. Dit stukje Wolvega is juist met 
het aangelegde plein en de horecagelegenheden daarom heen,  een 
belangrijk centrum voor dit jaarlijkse lindefestival. Nu zal alles wel doorgaan 
maar met voorheen het mooie karakteristieke gemeentehuis als blikvanger 

is door deze brand een behoorlijk  stuk sfeer verloren gegaan. Wij hebben 
dan ook extra ons best gedaan om dit te compenseren. Hopelijk is dat gelukt.  
Weer wat later in het seizoen zullen we naar Leeuwarden gaan om daar een  
benefietconcert  mee in te vullen ten bate van het koor "Zingen voor je 
Leven". Dit koor bestaat volledig uit mannen en vrouwen die geconfronteerd 
zijn met een vorm van de ziekte kanker en proberen even uit de dagelijkse 
beslommeringen weg te stappen door gezamenlijk in een koor met lotgenoten 

te zingen.  Daaraan willen we graag meehelpen om de financiële kant ook 
wat lichter te maken. 
En daar tussendoor moeten we ons eigen kerstconcert  ook gaan 
voorbereiden. Dit concert houden we in onze eigen kerk hier in Oldeholtpade 
op vrijdag 15 december 2017  vanaf 20.00 uur. Ook u bent daar van harte 
welkom. We gaan er weer een sfeervol geheel van maken. Met natuurlijk 
samenzang naast ons eigen repertoire van populaire liedjes voor die tijd van 

het jaar. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S.C.O 
 

Zo van de camping het korfbalveld op 
 

Door de late schoolvakanties was de voorbereiding op de start van het 

korfbalseizoen ditmaal erg kort. Gelukkig speelde de bond daarop in door in  
het noorden het jeugdkorfbal een week later van start te laten gaan. 
Daardoor kon op de valreep van vakantie en school het Leonidas toernooi in 
Noordwolde nog mooi meegepikt worden als voorbereiding. Inmiddels zijn de 
eerste speelronden voor onze teams, waaronder twee nieuwe F-teams, reeds 
afgewerkt. Door een forse groei van onze jeugdafdeling door de aangeboden 

clinics op scholen bestaat de opgave voor de zaal zowaar uit negen pupillen 

teams. Door de speeltijden daar waar mogelijk aan te passen, willen we ook 
proberen voetballende jongens de kans te bieden, om onze sport beter te 
leren kennen.   
 

Daar waar bij de jeugd het accent duidelijk op spelvreugde ligt, hoopt de 1e 
selectie ook dit seizoen haar partijtje mee te blazen in de Hoofdklasse op 
zowel het veld als in de zaal. Ondanks een aantal mutaties is de start hoopvol 
en wordt met belangstelling afgewacht wat het komend seizoen de 
blauwhemden brengt. Een plaats in het linker rijtje en mee doen om de play-
off plaatsen zou heel mooi zijn. Aan de andere kant: Te hoge verwachtingen 
koesteren leidt soms alleen maar tot teleurstellingen.  
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Daarnaast wordt uitgezien naar 15 oktober als SCO opnieuw mag assisteren 
als parkeerwacht bij de marathon van Amsterdam. En nog in die zelfde 
maand hoopt men de nodige deelname te trekken bij de unieke Halloween 

Mountain Bike Tocht, waarvoor de voorbereidingen al een tijdje geleden zijn 
opgestart. Alvorens het echter zover is speelt onze hoofdmacht nog thuis op 
zaterdag 23/9 tegen Tempo om 15.30 uur en op zondag 15/10 om 14.30 uur 
tegen HKV/Ons Eibernest. U bent van harte welkom! 
 

Geïnteresseerd in de meest recente informatie? Kijk dan op www.kvsco.nl  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.O.  
 

Het jaar van de waarheid 

Eindelijk zit ons vlaggenschip in de 4e klasse en nu moeten onze jongens 
gaan bewijzen dat ze dit niveau aankunnen. Gezien de doorstroming van 
jeugdleden elk jaar moet dit op papier wel lukken, maar nu nog de praktijk. 

Ook dit jaar gaan we weer met 6 herenseniorenteams de wei in. De bezetting 
houdt nog niet over dus kunnen potentiele nieuwkomers zich nog wel 
aanmelden. Nieuwkomers hebben de keuze om op zaterdag of op zondag te 
spelen. Ook zijn we vertegenwoordigt in alle leeftijdscategorieën. Het eerste 
en tweede zijn voornamelijk onder de 30 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd 
van het 3e elftal rond de 30 ligt. Het 4e elftal heeft voornamelijk 40 plussers 

en het 5e elftal 50 plussers. Dus schroom niet en meld je aan bij deze 

gezellige club en je voelt je gauw thuis. Ook de vrouwen hebben weer een 
elftal op de zaterdag en ook deze groep kan nog wel wat uitbreiding 
gebruiken. Naast de senioren hebben we natuurlijk onze aanstormende 
jeugd, zowel jongens als meisjes, die in alle leeftijdscategorieën goed 
vertegenwoordigt zijn. Onze accommodatie heeft weer de nodige uitbreiding 
gehad en ook qua uitstraling hebben diverse leden meegeholpen om de club 

naar een hoger plan te tillen. De parkeerplaats is behoorlijk uitbreid en 
verhardt. Ook is er een strakke afrastering bij de ballenvangers geplaatst. 
Kortom er gebeurt van alles om de uitstraling van deze bloeiende vereniging 
op te krikken. Natuurlijk blijven er wensen. Het huidige trainingsveld is bij 
lange na niet toereikend om al deze teams te bergen. Er wordt nu al wekelijks 

door diverse teams op “de Bult” getraind, maar dit is niet ideaal en ook niet 
toereikend. Eigenlijk hadden we wel eens hulp van de gemeente verwacht, 

maar die geeft niet thuis! Voor zo’n club met zoveel zelfwerkzaamheid zou 
wel eens wat waardering moeten komen van hun zijde. Hopelijk zien ze de 
noodzaak in, want sporten is vooral in dit computertijdperk heel belangrijk 
voor jong en oud. Afsluitend kan ik zeggen dat onze vereniging de goede weg 
is ingeslagen. Daarom zou ik een ieder uit ons dorp willen aanbevelen om 
onze vorderingen op alle fronten te komen aanschouwen op sportpark 

“Olpae”.     

 

 

http://www.kvsco.nl/
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V.V.V.  
 

Dorpsfeest Oldeholtpade 2017  
Vrijdag 16 juni was het dan eindelijk zover. Het dorpsfeest kon beginnen. 
Vrijdagmiddag hebben de kinderen hun talenten kunnen laten zien met de 
tropische talentenjacht, de meiden van groep 3 hebben gewonnen. In de 

avond hebben de buurten tegen elkaar gestreden tijdens Vrijdagavond Vol 
Vermaak. Afgewisseld met quizvragen en opdrachten werd er vooral veel 
gelachen en fanatiek meegedaan. Ondertussen hebben we genoten van een 
optreden van de Lende zangers. Zeer geslaagd! Afsluitend kon iedereen 
genieten van de coverband Kabaal.  
 

Zaterdagochtend waren de kinderen uit het dorp op spannende expeditie. 

Schat zoeken, touwtreken en ze mochten zelf hun eigen vuurtje maken. Net 

echt!  
In de middag waren er 25 teams die meededen aan het volleybaltoernooi, 
ook dit jaar een groot succes. Met als winnaar het team Simply de Best. 
Tegelijkertijd was er een gezellige middag met Jeu de Boules, de heren 
Hinkema, Bakker en Ettema waren de gelukkige winnaars.  
Aan het begin van de avond kon iedereen even heerlijk een ontspannen potje 
Boerengolf spelen. De uitslagen:  

In de categorie 5-12 jaar waren de winnaars: 1.Thijmen Dol, 2.Yoran 
Hoekstra en 3.Arwin Tel. In de categorie 12-18 jaar waren dit: 1.Inez de 
Boer, 2.Dolf ten Schure en 3. Wytse Haijtema. Tenslotte hadden we als in de 

categorie 18+: 1.Benny de Vries, 2.Jan Vaartjes  en op 3.Chris van Put.  
De zaterdag werd afgesloten met de band Eigenwijs.   
 

Zondagochtend zat de sfeer er gelijk goed in. Onder het genot van een kopje 

koffie werd er gelachen en meegezongen tijdens het optreden van Tetje van 
Toen. Tussendoor werd de gehaktballencompetitie gehouden. Wie maakt de 
lekkerste gehaktbal van Oldeholtpade? Hiervoor moet je zijn bij de heer en 
mevrouw Boscha, zij gingen er vandoor met de titel voor de lekkerste 
gehaktbal.   
In de middag deden er zo’n 200 dorpsgenoten mee aan de zonnige fietstocht, 
een groot succes!. De ballonnenwedstrijd werd gewonnen door Ruben (7) van 

de Hamersweg. De Elfstedenbuurt won de beker voor de mooiste 

straatversiering. Als sfeervolle afsluiter van het weekend heeft de band 
Weima en van der Werf iedereen aan het dansen gekregen.  
Iedereen nogmaals bedankt voor alle hulp en gezelligheid!   
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Overlast en vernielingen 
Afgelopen juni hebben we weer een geslaagd dorpsfeest gehad met allerlei 
leuke activiteiten en bands. 
We hebben weer veel hulp gehad van onze vrijwilligers. En al met al was het 

zeer gezellig en geslaagd.     
Jammer genoeg is deze wel overschaduwd geraakt door frustraties en 

ellende.  
Op zondag 19 juni is het één en ander gebeurd in het dorp wat niet door de 
beugel kan en ook niet langer getolereerd kan worden.  
Helaas zijn er dan ook veel klachten binnen gekomen naar aanleiding van de 
overlast en vernielingen. Doordat wij deze klachten serieus nemen, is er een 

evaluatieavond georganiseerd waarin de bewoners hun verhaal kwijt konden. 
Hierbij is ook de politie aanwezig geweest.  
Tijdens deze evaluatie is gebleken dat niet alleen tijdens het dorpsfeest veel 
overlast veroorzaakt wordt, maar ook na afloop van andere feesten.  
De grote vraag van deze avond was dan ook: wat kunnen, en wat gaan we 
met zijn allen hieraan doen?  

Dat er na het einde van een feestavond het dorp word ingegaan, om nog wat 

na te feesten en dat hierbij wat lawaai en veel gezelligheid komt kijken, daar 
is niks mis mee.  
Maar het stelen van eigendommen, in de brand steken hiervan en het kapot 
gooien van glas in een speeltuin gaat toch echt veel te ver.  
Dit kan gewoon niet, en blijkbaar snapt niet iedereen dit, vandaar deze 
ellende. Volgend jaar moeten we er als dorp voor gaan zorgen dat dit niet 

weer gebeurd.   
Hoe? Daarvoor zal er nog eens een avond worden georganiseerd. Iedereen 
is welkom om aan te schuiven. 
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We hopen dan ook dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn om 
samen te kunnen brainstormen. Juist omdat dit een probleem van het dorp 
is.  

Maar zullen we gewoon proberen om er volgend jaar weer een super gezellig 
geslaagd feest van te maken?  
Eentje waarbij er geen vernielingen worden gepleegd?   
Zo blijft het voor iedereen leuk en geslaagd en kunnen we hopelijk nog lang 

genieten van ons jaarlijks terug kerende feest!  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Jaarvergadering VVV vrijdag 10 november 2017 

Noteer alvast in de agenda: jaarvergadering VVV Oldeholtpade op 10 
november a.s. Aanvang 20.30 uur in Café De Rustende Jager. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rock-Night zaterdag 18 november 

in De Rustende Jager 
Traditioneel voor de maand november 
The Rock-Night Olpae. Deze keer staat 
Rockband The Bounty Hunters in De 
Rustende Jager. Dit sprankelende 
energieke trio laat vele festivals, 

kroegen en pleinen compleet uit hun 
dak gaan. Door de opzwepende 
herkenbare covers die de band speelt, 
zal het feest gehalte tot een hoogte 

punt stijgen!  
 
 

Entree aan de kassa op 18 november: € 10,-. 
Voorverkoop op vrijdag 10 november in Café De Rustende Jager  
vanaf 20.00 tot 20.30 uur.  
Toegangsprijs tijdens voorverkoop voor leden VVV Oldeholtpade € 5,-.   
Niet leden betalen € 7,50. 
Let op: de minimumleeftijd tijdens de Rock-Night is 18+. 
Om alvast in de stemming te komen: https://www.thebountyhunters.nl/ 

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

Column 
 

Is de herfst gul en de overige jaargetijden niet? Ik ken wel de begrippen “hete 
herfst” of een “zwoele zomer” en “strenge winter”. Maar gul? Een gulle herfst 

verwijst in dit geval naar de natuur en vooral de gewassen welke 
geoogst/gerooid kunnen worden in dit jaargetijde. Na ploegen en zwoegen, 
zaaien en wieden volgt dan de beloning in de vorm van een rijke (gulle) oogst. 
Vroeger waren mensen 24 uur per dag bezig met het vergaren van voedsel. 
Een rijke oogst was een zegen. Het gaf de garantie van voedsel voor een 
lange winter. Tegenwoordig zijn we ons daar nog amper van bewust. We zijn 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5ZLm8J3WAhUEJVAKHRlGBVEQjRwIBw&url=http://www.easybookings.nl/artiest/bounty-hunters-ft-johannes-rypma/&psig=AFQjCNFwKDKb4F0XHoVrHU7nuk-BlA3fAg&ust=1505244918511536
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geneigd om te vergeten dat een belangrijk deel van ons voedsel uit de grond 
komt. Vraag een kind maar eens waar de aardappels vandaan komen en het 
antwoord zal steevast zijn: “uit de winkel”. Maar laten we de herfst niet te 

veel romantiseren. Zeker niet nu wij elk moment peultjes uit Kenya, Chinese 
kool uit Spanje en sperziebonen uit Marokko kunnen kopen. En die lijst is 
natuurlijk nog veel langer. En de piepers dan? Hoor ik u zeggen. Wel, die 
doen het ook heel goed in Algerije en Malta.  

Zodra het blad aan de bomen begint te verkleuren, veranderen de bossen in 
een prachtig pallet van gele, bruine en gouden tinten. Een wandeling in het 
bos is een weldaad voor onze zintuigen. De stilte, het zachte gefilterde licht 
en de geurende aarde herinneren ons er aan dat de herfst veel moois kan 
bieden. Die gulheid van de herfst is helaas van korte duur en wanneer het 
weer omslaat is het gebeurd met de pret. Nee, waar de herfst vooral gul mee 
is zijn regen en harde wind en last but not least: blad, veel, héél veel blad!  

Laten we beginnen met regen. Dagenlang worden de ramen gegeseld door 
regen. Buiten lekt, drupt en sijpelt het overal. Het houdt maar niet op. De 
sloten staan vol en wanneer je naar buiten kijkt, wordt je getrakteerd op een 
grijs gordijn van water. Ik mag nog van geluk spreken met een rieten dak. 
Het gerammel van regen op de pannen wordt mij bespaard. En dan de wind. 
Eerst nog gezellig zo bij de kachel en laat maar lekker waaien, wij zitten hier 
lekker knus…. Na een week of wat is de lol er al lang af en wordt het gegier 

en geraas zowat gekmakend.  
In de Stellingwerven wordt de wind nog enigszins getemd door de vele 
bossen en boswallen, maar in het noorden van onze provincie en dan vooral 
langs de Waddenkust heeft de wind maandenlang vrij spel en gaan de 

antidepressiva als hete broodjes over de toonbank. Op een morgen word ik 
wakker en bemerk dat de wind enigszins is gaan liggen. Dat wordt tijd ook 

want de herfst is klaar voor zijn laatste verrassing: de bladeren! Ik spreek in 
meervoud, want het gaat om bergen blad. Enkeldiep sleep ik mij door wat 
eens mijn fraaie gazon was. Ik weet niet waar ik moet beginnen maar doe 
het toch maar. Ontstellend om te zien hoe ik na tien kruiwagens vol 
nauwelijks resultaat zie. We ploeteren door. Halverwege de dag steekt de 
wind op en, u voelt hem al aankomen, het blad waait grotendeels terug op 
het maagdelijke gazon. Maar kort voordat de duisternis invalt, is de klus 

geklaard en strompel ik voldaan in huis.  
De volgende morgen ligt er een nieuw pak………..Mijn schoonvader vond het 

altijd heerlijk om blad te harken. Hij genoot er echt van. Het gaf hem 
voldoening. Echter aan mij is het niet besteed. Ongetwijfeld zijn er veel 
mensen die wel de positieve kant van de herfst willen zien. Ik wens jullie een 
gulle herfst! 
P.R.  
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Kinderpagina 
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Prikbord 
 
 
 

Wie kan mee helpen aan foto's van 
 

JAN VEENSTRA 

(Jan Tjerkies uit de Scheenebos) 
 

Reacties graag naar: joke.stellingwerf@hetnet.nl 

Alvast bedankt, Henk Koelma. 

 
 

 
 
 
 
Originele HP Toners tbv HP laserjet printers  
type CP2025 of CM2320. 
1 x zwart en 1x cyan, samen voor € 100.--.  

Nieuwprijs= € 210.--.  
Inlichtingen telnr.688374. 
 

Gemaakt door WaJonger: aanmaakhoutjes voor  

kachel of haard a € 3.50 per zak. 
Voor afhalen graag contact opnemen met tel: 688374. 

 

 
 

 

 

 

Oproep 
Wie wil mij komend jaar komen helpen op de camping? 

Doe het nu twee jaar alleen. Op zich lukt dat wel maar het zou 

fijn zijn als er iemand voor vast bij komt, zodat we in overleg 

bij toerbeurt kunnen draaien. 

Wat houdt het in? Je verwelkomt mensen op de camping, en je houdt de toiletunit 

schoon. Het is geheel op vrijwillige basis, maar het is gewoon heerlijk werk om te 

doen. Er ontstaan erg leuke gesprekken en contacten. 

Kortom dankbaar werk! 

Wie o wie??? 

Voor vragen kun je bellen of mailen met Femmie Raggers 

 

mailto:joke.stellingwerf@hetnet.nl


23 

 

Agenda 

16-10-2017 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
20-10-2017 Gri-Gra-Gruwelspooktocht Info volgt 
29-10-2017 Jeugdvogelwacht 

Duivenpresentatie 
10.00 uur, Café Wever 

01-11-2017 Informatieavond  
‘t Hummelhûs 

 

04/11/12-11-

2017 

Uitvoering The Flying Stars Dans Domein Drenth 

10-11-2017 Voorverkoop Rocknight Café De Rustende Jager, 
 vanaf 20.00 tot 20.30 uur. 

10-11-2017 Jaarvergadering V.V.V 20.30, Café De Rustende Jager 
11-11-2017 Inleveren kopij Thema: “Licht in huis” 
13-11-2017 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
18-11-2017 Rocknight Café De Rustende Jager 

 

 

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: Gerlinda Delfsma Alie Nijholt 
 Margreet ter Schure Truus Westenbroek 
 Piet Regtop Albertje Meijerink 

Lay out: Anneke de Vries   
Foto’s voorpagina Leny Salverda  

Bezorger: Jan de Boer  
Drukwerk: Drukpunt Gorredijk  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. 
dorpskrant: 

NL55 RABO 
0371.987.954 

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.  

mailto:wever.kids@home.nl
mailto:holenpathe@gmail.com

