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Voorwoord 
 

Voor u ligt de eerste editie van de 23e jaargang. De herfsteditie. Hoewel de 
meteorologische herfst al is begonnen op 1 september, zal niemand daar 
wakker van liggen. Het lijkt of er maar geen eind wil komen aan het zachte 

(zomerse) weer.  
We kunnen terugkijken op een lange, uitzonderlijk warme zomer. Een record 
brekende zomer blijkt inmiddels. Zomers zoals deze komen in een 
mensenleven maar weinig voor. Daarbij moeten we denken aan 1976, 1959 
en de ouderen onder ons zullen misschien de zomer van 1944 ook nog voor 
de geest kunnen halen.  
Zomer 2018 past duidelijk in dat rijtje. De zonaanbidders zijn ruimschoots 

aan hun trekken gekomen, want het was heel warm maar jammer genoeg 

ook heel droog. Die droogte heeft echter wel zijn sporen achtergelaten. Eind 
augustus kwam er een eind aan de droogte en de natuur herstelt zich 
gelukkig al weer een beetje.  
Maar de kalender is onverbiddelijk. De herfst komt er aan. De natuur last een 
rustpauze in. De redactie van Holenpathe gunt zich die rust echter niet. De 
eerste editie van onze dorpskrant ligt al weer bij u op de mat en we zijn al 

volop bezig met de volgende edities. Wij zullen u natuurlijk blijven informeren 
op de, inmiddels, voor u vertrouwde manier. Daarnaast overwegen wij een 
nieuwe rubriek toe te voegen aan de komende edities. Hebben onze lezers 
ideeën? Laat het ons weten. Nog even voor de duidelijkheid: Graag alle kopij 
sturen naar het juiste e-mail adres van uw dorpskrant, namelijk 

holenpathe@gmail.com  

  

Graag kopij inleveren vóór 10 november 2018 

 

Thema:  De donkere dagen 
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Burgerlijke stand 
 

Geboren:  
  

30-04-2018 Lucas Dirk Zoon van Marinus Bosma en Femke Pruis 
Voorkamp 2 

25-06-2018  Nina Jeanne Dochter en zusje van Martin, Asia en Aron de Boer 
Van Lyclamastraat 18 

07-07-2018 Anne Sofia Dochter van Evelien en Fedde Wind 
Grote Kamp 12 

17-08-2018 Amber Martine Dochter van Marco en Ilse van Galen 
Hamersweg 11 

24-08-2018 Jelle Rinke Zoon en broertje van Hans, Saskia en Thijs Hogeling 

Hamersweg 8 
30-08-2018 Sarah Dochter van Sharon Huberts en Jeffrey Oord 

Hoofdweg 135 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nieuwe inwoners: 
 

Loes Scluep Wilfred Berrystraat 9 
Benji Hulzinga en Janet ketellapper Hofsteestraat 16 

Dennis van Zanden, Joke Krol,  
Tess en Mees 

Hamersweg 2 

Suzan en Ton de Bue Voorkamp 11 

Kimberley Coppens en Jimmy Brood Voorkamp 14 
Henk, Mary, Harm, Mark, Lisa en Emma 
Palmer-Mes 

Hoofdweg 194 

 

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  
 

* Nieuw leven? De ooievaar bij Tienus en Grietje heeft lang op het nest 
gezeten maar helaas heeft het niet geresulteerd in jonge ooievaars. Als het 
stel de tocht naar Afrika overleeft krijgen ze ongetwijfeld volgend jaar een 

herkansing. 
 

* Sprookje? Er zijn dan wel geen jonge ooievaars maar in onze buurt zijn 
sinds medio augustus wel 2 baby’s geboren en als alles goed mag gaan dan 

komt er binnen niet al te lange tijd nog een piepjonge bewoner bij! 
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* Mijlpaal? Als tzt. de nieuwe huizen aan het begin van de Hamersweg 
bewoond zijn, zou je het eeuwboek er op na moeten slaan om te weten of er 
aan de Hamersweg ooit zoveel bewoners zijn geweest. 
 

* Droge zomer? Niet bij een bewoner die tijdens het plaatsen van een nieuw 

toegangshek de huisaansluiting van de waterleiding doorboort. Het geeft een 
hoop gedoe maar gelukkig zijn daar bekwame mensen voor om te herstellen. 
Beter een waterleiding beschadigen dan een gasleiding. 
 

* Waar? Ja het is waar dat er weer bloemen zijn in sommige struiken, 
(fruit)bomen en de Magnolia. 
 

* Niet Waar! Wim en Maria zijn niet van plan hun werkzaamheden te 

beëindigen. Allebei beleven ze nog veel plezier aan het werk, omgaan met 
personeel en opdrachtgevers alsmede het realiseren van mooie werken. 

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

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Allereerst willen we Otto Kuiper van harte beterschap toewensen. Hij moest 
een operatie aan de longen ondergaan. Otto, we hopen allemaal dat je 
voorspoedig herstelt. Sterkte en Beterschap!  
  

* We hebben een hele droge zomer gehad. De bomen aan de Grote Kamp 
hadden daar ook behoorlijk last van. Maar dankzij het structureel van water 
voorzien, hebben alle bomen het goed doorstaan. Alle bewoners van de Grote 

Kamp namen een aantal bomen onder hun hoede. Bedankt buren! 
  

* Het is ook nu weer druk in De Kampen. De Voorkamp wordt bestraat. 

Tijdelijk kunnen de bewoners van de Voorkamp hun auto parkeren op het 

nieuwe parkeerterrein van ´De Rustende Jager´. Een mooie oplossing!  
 

* Afgelopen voorjaar is aan de Westerse Kamp Janine Veldhuizen komen 
wonen. We wensen haar heel veel woonplezier en geluk toe.  
 

* Ook belangrijk om te noemen. De Weidekamp ziet nu al enkele jaren 
achterelkaar heel verzorgd uit. De straat is voorzien van bloembakken die 
aan de lantaarnpalen hangen. In het voorjaar planten Piet en Christina de 
kleine plantjes. Ze groeien uit tot hele mooie grote, fleurige, bloeiende 

hangplanten. Piet geeft ze elke avond trouw water. Prachtig dat jullie dit 
doen!  

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

Gezocht: Correspondenten voor de rubriek ‘Buurproat’ 
Iedere editie van onze dorpskrant zijn er een aantal  ‘buurtcorrespondenten’ 
die trouw hun kopij aanleveren over het reilen en zeilen in hun buurt. Dit 
leest een ieder vaak met interesse. We willen naar deze correspondenten dan 
ook onze waardering uitspreken voor de bijdrage die ze iedere editie weer 
leveren. Bedankt daarvoor!  
De rubriek Buurtproat is een mooi middel om het lief en leed vanuit de buurt 

onder de aandacht te brengen bij de dorpsgenoten. Het levert een bijdrage 
aan het versterken van het gevoel van verbinding en saamhorigheid binnen 

ons dorp.  
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De werkgroep Holenpathe zou het erg waarderen als alle buurten een 
bijdrage zouden willen leveren aan deze rubriek. Voor enkele buurten zijn we 
dan ook nog op zoek naar correspondenten.  

Vaak wordt er gewerkt met een 2-tal want 2 weten er meer dan 1. Het is 
geen grote ‘klus’ maar iemand moet even het initiatief nemen hierin. 
Mocht je nu denken ‘dat is wat voor mij’ dan horen we dat graag. Stuur dan 
even een mail naar holenpathe@gmail.com. We zien je reactie graag 

tegemoet! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wetenswaardigheden 
 

 

 

Wij hebben een zeer 
moeilijke en zware beslissing 
moeten nemen. 
Gezondheid is voor ons nu 
het belangrijkste. 
Wij gaan per 1 oktober 2018 

sluiten 
Wij willen iedereen be-
danken die de afgelopen 
jaren bij ons kwamen. 
-Yno,  Annet, Petra, Jannie, 

Marloes en Brenda-  
 

Eetcafé Wever 
Hoofdweg 124 

                                                                     8474 CJ. OLDEHOLTPADE 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Welkom vijftigplussers 
De meer dan 900-tellende Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega 
(OSW) wil ook senioren uit Oldeholtpade graag verwelkomen. Meer dan 40 
inwoners uit Oldeholtpade zijn u reeds voorgegaan. Wolvega is volgens de 

statuten de vestigingsplaats maar we hebben ook veel leden uit andere 

dorpen. Wat bieden wij? Naast belastinghulp, een luisterend oor, korting op 
ziektekostenpremie o.a. bij De Friesland en veel mogelijkheden tot sociale 
contacten, ook ontspanning: eenmaal per maand een festiviteit, verder elke 
week Jeu de Boules, Bowlen, Fysiosport, Klaverjassen, Zwemmen, Aquarobic, 
Wandelen en nog een twintigtal andere vormen van ontspanning. Bij 

voldoende belangstelling kunnen er ook activiteiten in Oldeholtpade gestart 
worden. Hiertoe kunnen initiatieven aangedragen worden die dan samen met 
het bestuur ontwikkeld kunnen worden.  
Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per jaar. Meer gegevens worden u graag 
verstrekt door onze contactpersoon in Oldeholtpade: Grietje Diever, tel. 06-
57745521  of via e-mail grietje.diever@gmail.com of bij onze PR-man in 

Wolvega: Gerrit van Drogen: 614754,  g.drogen@hccnet.nl 
 

mailto:holenpathe@gmail.com
mailto:grietje.diever@gmail.com
mailto:g.drogen@hccnet.nl
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Alzheimer de wereld uit! Wie helpt er mee? 
Dat zou natuurlijk geweldig zijn als we Alzheimer (dementie) zouden kunnen 
stoppen. Iedere dag worstelen honderdduizenden mensen, als patiënt of als 

familie/partner/vriend, met deze ontluisterende ziekte. Door de vergrijzing 
neemt dit aantal de komende jaren snel toe, waardoor één op de vijf mensen 
door deze akelige ziekte getroffen zal worden; je moet er niet aan denken. 
Alzheimer is nu nog niet te stoppen, maar volgens vooraanstaande 

wetenschappers kunnen we binnen vijf jaar grote doorbraken verwachten in 
de preventie en behandeling van dementie. 
Echter, om dementie te kunnen stoppen, is nog meer wetenschappelijk 
onderzoek – en dus geld – nodig. De collecte speelt hierbij een belangrijke 
rol. En die collecte, daar wil ik het met mijn dorpsgenoten over hebben. 
Tot vorig jaar werd er in Oldeholtpade niet gecollecteerd voor Alzheimer. Ik 
mocht toen een bus van de collectanten in Wolvega gebruiken om in een paar 

straten in Oldeholtpade te collecteren. Dit leverde een heel mooi bedrag op, 
maar dit moet natuurlijk meer worden! 
Daarom vind ik dat er dit jaar in heel Oldeholtpade moet worden 
gecollecteerd om veel meer geld op te halen voor de onderzoeken die zo 
dringend noodzakelijk zijn. Dus .. wie wil in de periode 5 tot en met 11 
november collecteren voor Alzheimer in Oldeholtpade. Je mag zelf bepalen in 
hoeveel straten (misschien in je eigen buurt) je het liefst wilt collecteren. 

Bepaal zelf hoeveel uren je over hebt om dementie te stoppen.  
Voel jij je geroepen meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij ondergetekende. 
En ….. komt de collectant bij U aan de deur: stel Alzheimer niet teleur. 
 

Henk Koelma, 
Stellingenweg 46, 
Tel. 0561 688443 
Mail. joke.stellingwerf@hetnet.nl. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dichter bi’j de netuur 
Ook in de Stellingwerven doen we op een bescheiden manier mee aan het 
culturele jaar. Iets minder spectaculair dan de reuzen, maar hier in de 
Stellingwarven houden we van de pure eenvoud.  Op zaterdagmiddag 27 

oktober is er een fietstocht van zo’n 25 kilometer door de omgeving. 
Onderweg zal ondergetekende iets vertellen over de natuur en de 

cultuurgeschiedenis van deze streek. Voor deze fietstocht heb ik ook een 
aantal bekende Stellingwerfse dichters (o.a. Johan 
Veenstra, Harmen Houtman en Attie Nijboer) gevraagd om 
mee te fietsen. Zij zullen enkele van hun gedichten op hun 

eigen wijze voordragen op een toepasselijke plaats.  
Opgave voor 27 oktober. Tel 688749 
De start is bij café Wever en start om 14.00 uur. 
Deelname is gratis. Bij heel slecht weer gaat de tocht niet 
door. 
-Freddie de Vries- 
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Een leemte in de kringloop 
Even een uurtje speuren in Dominees Hoeke in Oldeholtpade en wel op 13 
juli. Vanuit de verte zie ik twee dominante kleuren: geel, veroorzaakt door 

een zee van bloeiend Biggenkruid, Stijf havikskruid en Schermhavikskruid en 
blauw, afkomstig van veel wilde Cichorei. Daar aangekomen zie ik een stuk 
of wat Steenhommeltjes de bloemen afreizen en het is duidelijk, dat het hen 
gaat om stuifmeel. Dat is duidelijk te zien aan de onwaarschijnlijk grote 

stuifmeelklonten in de korfjes, die zich bevinden aan de achterpoten. 
Waanzinnig, dat zulke kleine insectjes zo’n vracht door de lucht weten te 
verplaatsen. De werksters verzamelen tijdens mijn verbazing vlijtig door. Er 
kan dus nog meer stuifmeel bij. Vooral de wilde Cichorei is op dit moment in 
trek. Er arriveren nog een paar Steenhommelvrouwtjes bij de wilde Cichorei 
en ook zij zijn afgeladen. Nu komt aan alles een eind, zowel aan het leven 
van de Steenhommels als het leven van de Cichoreiplanten. Ze worden door 

schimmels en bacteriën verteerd en omgezet in stoffen, die op hun beurt 
voeding zijn en wel voor de groene planten. In het bovenstaande verhaaltje 
kun je dus drie spelers zien acteren: de Cichorei, de Steenhommel en het 
duo schimmels en bacteriën. De Cichoreiplanten behoren tot de producenten: 
Zij bouwen organische stoffen op. De Hommels horen in het hokje van de 
consumenten, de opeters, dus. Tenslotte de bacteriën en de schimmels, zij 
breken alles wat dood gaat weer af en behoren daarom tot de reducenten. Er 

is dus sprake van een kringloop van voedsel en die kun je je het beste 
voorstellen als een rad. Dat rad is klein zoals hier bij Dominees Hoeke, of 
reuzengroot bij al wat leeft. Het ruimen van de “troep” betekent, dat je een 
schakel uit het rad haalt. En daardoor ontstaat een leemte. Bij natuur 

beherende instanties is het roer al heel wat jaren om; men ruimt dode bomen 
en struiken niet meer op maar men laat het liggen voor bijvoorbeeld de 

Zwammen. Dood hout leeft, was en is het adagio. Toch hebben jij en ik en 
vele anderen tijd nodig gehad er aan te wennen. Hoewel, er zijn nog steeds 
mensen, die het na het bloeiseizoen nog steeds een rommeltje vinden in de 
bossen en dus ook op Dominees Hoeke. Wat die laatste betreft ga ik kijken 
wat is uitgebloeid en dus behoort tot de troep, die afgevoerd zou moeten 
worden. Kijk maar even mee: Reukgras, sommige wilde Cichoreiplanten, 
Muskuskaasjeskruid, Gestreepte witbol (een gras), Zachte witbol (ook een 

gras), Brunel, Biezeknoppen, gewone Hoornbloem, Kluwenhoornbloem, 
Dagkoekoeksbloem, Rood zwenkgras en Glad walstro. Ik pik er even een 

soort uit en dat is de Dagkoekoeksbloem. In de periode na de bloei, dus 
wanneer de mooi rode kleur van de bloemen is verdwenen. Op de plaats van 
de bloemen bevinden zich dan prachtige zaaddozen in de vorm van een 
buikige vaas. Vervolgens worden de zaden verspreid. Maar het kan ook zijn, 
dat de bloemen visite hebben gehad van een nachtvlinder, die in de 

toekomstige zaaddoos eieren legt. De jonge rupsjes voeden zich met de 
zaadjes. Ik heb het dan over een van de Silene-uiltjes. Dus kun je zeggen: 
de bloei is voorbij, opruimen die verdorde bende, maar dan voer je ook die 
rupsjes af. En dan is er nog wat; als het dorre materiaal is verdwenen, dan 
ben je ook de laag strooisel kwijt, die bescherming biedt aan het 
onderliggende leven en dat bedoeld is voor de reducenten. Dan is er nog het 

argument van de schoonheid van gestorven planten.  
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Daar kun je uren over bomen, wel of niet met een borrel, want wat de ene 
lelijk noemt, vindt de ander mooi. De ene zegt dan weg met die handel, 
terwijl de ander geniet van alle fasen van afbraak. Tot slotte geef ik je nog 

een paar voorbeelden van planten, waarvan je kunt genieten voor wat betreft 
allerlei mooie vormen, die ontstaan na de bloeiperiode. Dan noem ik als 
eerste het reukgras met als sierwaarde een fraaie pol en de blonde kuiven 
aan de top van de halmen.  Vervolgens de wilde Cichorei met zijn groen en 

paars op de stengels. Ook de Grote ratelaar mag er zijn: Na de bloei 
verblijven de zaden in een beursje en als je de plant schudt, hoor je de zaden 
tegen de binnenkant slaan, wat een tikkend geluid maakten wat in de 
Stellingwerven een paar namen heeft opgeleverd zoals; raeteler en raetel. 
Het spreekt vanzelf, dat ook veel diertjes verdwijnen, als het maaisel wordt 
verwijderd. Denk hierbij aan eitjes, rupsen en poppen van vlinders en allerlei 
soorten kevers, wantsen en andere insecten. Is er nog een andere optie? Ja, 

jaarlijks maaien en afvoeren van het strooisel, waarbij je een deel met rust 
laat. Misschien zou een kunstig vlechtwerk van natuurlijk materiaal voor nog 
meer kijkplezier zorgen. 

 

 

Foto: Sipke Lantinga 
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Mini-Bieb 
Wist u dat we hier in Oldeholtpade een mini-bieb hebben? 
Hier kunt u gratis boeken lenen of ruilen. 

Hofsteesttraat 21 
 

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

 

Even voorstellen 
 
Wij zijn Marco en Ilse van Galen en zijn sinds februari dit jaar in het mooie 
Oldeholtpade komen wonen. Oorspronkelijk komen we beiden uit Wolvega 
maar het was onze droom om landelijker te gaan wonen maar wel met het 
gemak van de voorzieningen in Wolvega om de hoek. Toen het bijzondere 

plekje aan de Hamersweg te koop kwam, waren we dan ook direct verkocht.  
 

We wonen er nu een goed half jaar en hebben er helemaal onze draai 
gevonden! Het is een leuke hechte buurt waar we ons zeer welkom voelen.  
 

We zijn beiden erg gek op wandelen en buiten sporten, we lopen dan ook zo 

via het Scheenebospad lekker de natuur in, ideaal! (Dat vindt ook onze Duitse 
witte herder Fedor heerlijk)   
 

In augustus zijn wij ouders geworden van een prachtige dochter: Amber 
Martine van Galen. De Hamersweg wordt er steeds jonger op! We hopen nog 
vele jaren van dit mooie plekje te mogen genieten en dat Amber met haar 
buurt-vriendjes en vriendinnetjes hier in Oldeholtpade een mooie jeugd 

tegemoet gaat.  
 

Voor degene die nieuwsgierig is wat we met het kabouterhuisje gaan doen: 
We hebben het in grootmoeders stijl ingericht en zullen het huisje te zijner 

tijd wat weekenden willen verhuren.  
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Column 
                                                                                                                              
Bij het verschijnen van deze editie is het al herfst. Ten minste volgens mijn 

kalender. Buiten merk ik er nog niet veel van. Daarom neem ik de vrijheid 
om de herfst als topic maar een keer over te slaan. Niet omdat het geen 
interessant onderwerp zou zijn. In tegendeel. Maar na zo’n bijzondere zomer 
kan ik het gewoon niet laten om eerst maar eens terug te blikken. De herfst 
is een goed moment om dat te doen. Inhoudelijk komt de herfst elders in 
deze krant nog wel aan bod. 

En het was een bijzondere zomer. In het voorwoord is daar al iets over 
gezegd. Een zomer die niemand onberoerd heeft gelaten. Je kon je er 
eenvoudig niet aan onttrekken maar slechts over je heen laten gaan. 
Topdagen voor de watersporters, kampeerders, fietsers, strandmensen en 

niet te vergeten, de Horeca. Iedere vorm van zomerpret kwam ruimschoots 
aan zijn trekken. Juist daarom zal iedereen zo zijn eigen herinneringen 
optekenen bij deze zomer. Voor mij staan die zonder meer vast. Dit was de 

zomer van de “CABRIO”. 
Zelden waren ze in zulke grote aantallen te zien in het verkeer. Ik noem ze 
maar even “cabrio’s”. Ik doel  daarmee op alle “open” auto’s. Dakloze 
varianten van bestaande modellen maar zeker ook de klassieke sportwagens. 
Tweezitters dus met een hard of zacht dakje. Echte diehards rijden daar 
gewoon het hele jaar mee. Hulde!  Deze zomer gingen de hoge temperaturen 
gepaard met een massale opkomst van open auto’s. Nooit geweten dat er 

nog zoveel waren. Zeker lang ondergedoken in schuren, onder kleden en 

misschien wel in kelders? Moet haast wel , want opeens waren ze er! 
Autohandelaren zaten er ook meteen boven op. Marktplaats gonsde van de 
cabrio’s. Echte sportagens zijn niet goedkoop. De exotische dure modellen 
vallen dan ook meteen op in het verkeer. Maar ook voor de instappers waren 
er volop betaalbare “dakloze”  varianten te koop. En dat hebben we geweten. 

Je zag ze overal. Jonge en oude bestuurders met een brede grijns op hun 
gezicht, petje en zonnebril op het hoofd en wapperende sjaaltjes in de wind. 
Cabrio-rijden op zijn mooist. De petjes en zonnebrillen zie je vooral bij de 
jeugd. De ouderen gaan vaak in stijl de weg op. Zo zag ik een klassieke Alfa 
Romeo tweezitter met een ouder echtpaar van ver in de zeventig. Zij met 
hoed en fleurige sjaal, hij met rode jeans en zomer colbert met choker. 

Prachtig toch? Je wordt weer jong 

in een cabrio!  Of ik ook in een 
cabrio rij? Nee, nog niet. Maar 
deze zomer met al die cabrio’s op 
straat hebben me wel hebberig 
gemaakt. Misschien volgend 
jaar………. 
-P.R.- 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 

 

Geachte leden van Plaatselijk Belang Oldeholtpade 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG} in werking getreden.  Deze wet bevat nieuwe privacyregels met als 
doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Wij als PB hebben hier ook 
mee te maken. De gegevens van de leden die bij ons bekend zijn, zoals naam 
en adres en bij incasso uw bankrekeningnummer, worden uitsluitend gebruikt 
t.b.v. de ledenadministratie en betaling van het lidmaatschap. Bij opzegging 
worden uw gegevens uit het systeem verwijderd. Hopelijk hebben wij u 

hiermee voldoende geïnformeerd. 

-Het bestuur van Plaatselijk Belang- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

De Striepe 
 
De zomervakantie is voorbij. De tijd van geen agenda, geen planning maar 
zelf baas over hoe we de dag gaan invullen, dat is vaak een heerlijke tijd. 
Maar de laatste week begint het bij de collega’s wel weer te kriebelen. Een 
nieuwe klas, hoe gaan we beginnen en wat zal het schooljaar ons brengen. 
Elk schooljaar is weer even wennen voor iedereen.  

Wij beginnen dan ook met de ‘Gouden weken’. Dat zijn de eerste weken van 

het schooljaar waar groepsvorming een belangrijke rol speelt. Aan de hand 
van spelletjes, activiteiten en opdrachten leren de kinderen 
elkaar steeds beter kennen en ook de leerkracht doet mee.  
Een voorbeeld is de reiskoffer. Elk kind mag in de eerst week 
een voorwerp meenemen die met de vakantie heeft te 
maken. Aan het einde van de week mag elk kind vertellen 

over dit voorwerp. Kinderen kunnen gericht iets vertellen 
over hun vakantie en kinderen zijn zo extra geboeid.  
 

We hebben in de vakantie ook aardig wat drukte gehad op 

het plein en in school.  

De schilder is langs geweest om de buitenkant op te knappen 
en ook binnen zijn een aantal wanden opnieuw geschilderd. Het hek is aan 
de voorkant en aan de achterkant verplaatst. Nu is er nog meer 
speelgelegenheid voor de kinderen. Een grote groep ouders heeft nu 
gesnoeid en gemaaid maar er liggen nog verdere plannen om bijvoorbeeld 
een wilgentunnel te planten en paadjes aan te leggen. Zo worden de kinderen 

op verschillende manieren uitgedaagd om te spelen en hun fantasie te 
gebruiken. 
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Tot slot heeft groep 4 t/m 8 allemaal een Chromebook 
gekregen. Hier maken ze nu hun rekenlessen en 
taallessen op. voor groep 1 t/m 3 zijn er IPads. Het 

was even wennen met opstarten en de goede les 
zoeken maar na een week hebben ze dit al aardig 
onder de knie. Afspraak is wel dat er een 
uitrekenschrift bij ligt om de sommen wel uit te 

rekenen op de manier die ze aangeleerd hebben. Dit 
voorkomt dat kinderen het als een spelletje zien en 
zomaar wat invullen. Kinderen krijgen gelijk feedback als ze een fout hebben 
gemaakt en krijgen een tweede kans om het antwoord in te vullen. 
Dat alles nu wordt bijgehouden op de computer is ook een voordeel voor de 
leerkracht. Het nakijkwerk wordt automatisch gedaan, de leerkracht heeft nu 
meer tijd om dit beter te analyseren en vervolgstappen in te plannen. 

Kinderen kunnen meer doen in dezelfde tijd dus wordt er extra geoefend of 
is er tijd over om andere dingen te doen.  
 

We hebben vorig schooljaar weer goede stappen gezet met het leesonderwijs 

en hebben dit in een jaarplanning vastgelegd. Alle kinderen hebben een 
leesbingokaart gekregen voor de vakantie en die mogen ze nu bij mij 
inleveren voor een kleine attentie. Deze actie was om ervoor te zorgen dat 
kinderen ook in de vakantie blijven lezen. Dit was een groot succes! De 
Kinderboekenweek komt er weer aan en ook daar besteden we weer veel 
aandacht aan. Dan mogen de kinderen bijvoorbeeld laten horen aan elkaar 
hoe goed ze kunnen voorlezen.  
 

Kort om; we zijn weer begonnen en maken er weer een mooi schooljaar van! 
Met vriendelijke groet, 
-Hinke Heida- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VocaLinde 
 

Met het nieuwe seizoen voor de boeg zijn we reeds in augustus weer 
begonnen met de kooravonden op dinsdag. Na heel veel jaren dankbaar 
gebruik te hebben gemaakt van de kerk in ons dorp, zijn we verhuist naar de 

nieuwe zaal van de Rustende Jager. Daar in die mooie zaal, die een aanwinst 
is voor ons dorp, hebben we veel meer ruimte en kunnen we doorontwikkelen 
met ons koor. We willen graag nieuwe dingen kunnen oppakken en dat zal in 
deze zaal beter lukken dan in de kerk. Dat we dit jaar zo snel mogelijk weer 
de repetities oppakten had te maken met optredens die gepland stonden in 
september. Eerst op 9 september in Steenwijk tijdens ‘Kopje cultuur’ en 
daarna op het ‘Lindefestival’ in Wolvega. Maar eerst moeten we ook  nog 

even terug naar de afronding van het vorige seizoen met een optreden bij 
onze buren in De Hoeve. Daar werd in juli een festival gehouden in het kader 
van Cultureel Hoofddorp 2018 en het mag gezegd worden dat men het daar 
prima voor elkaar had. Prachtig weer en veel koren die zich van de beste kant 

lieten zien en horen.  
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We sloten die dag het seizoen af met een BBQ. Daarna was het tijd om van 
de vakanties te gaan genieten. 
En nu dus een nieuw seizoen waarin we ook weer diverse activiteiten 

oppakken. We gaan een najaarsconcert houden op vrijdag 12 oktober in de 
zaal van De Rustende Jager en ook gaan we weer een kerstconcert geven in 
ons eigen dorp op vrijdag 14 december in de kerk. Voor beide concerten zijn 
we met de repetities begonnen om weer goed voor de dag te komen. Noteer 

deze data alvast in uw agenda als u er bij wilt zijn. Aanvang van deze 
concerten is 20.00 uur. Verder kunnen we aangeven dat we op zoek zijn naar 
uitbreiding van onze bassen-sectie. Bent u geïnteresseerd kom dan geheel 
vrijblijvend op dinsdagavond eens langs in de zaal van de Rustende Jager. 
(ingang kerkelijk centrum) of wilt u vooraf wat meer info neem via onze 
website www.vocalinde.nl contact op met onze secretaresse. Wij nemen dan 
z.s.m. contact met u op. 

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

 

S.C.O 

 

Het kunstgras weer op  
Na een ouderwetse zomer en een late start van het schooljaar worden in de 
sport de competities weer opgestart. Alleen zorgde de extreem lange 

droogteperiode ervoor dat veel velden niet of maar mondjesmaat bespeeld 
mochten worden. Clubs met kunstgras, in de korfbalwereld steeds meer, 
hadden echter geen last van gele droogteplekken en konden in het tweede 

weekend van september gewoon uit de startblokken.  
 

Bij de hoofdmacht van SCO gebeurde dat met nogal wijzigingen op tal van 
terreinen. Zo staat met ingang van dit seizoen Riko Kruit uit Heerenveen als 
nieuwe hoofdtrainer voor de groep, nadat clubman Aegle Frieswijk na vier 
intensieve jaren het stokje over wenste te geven. Assistent-trainer 
WolterAchttien ondersteunt hem evenals Lennert Westerhof uit Oudega als 
trainer-coach van SCO 2. Daarnaast onderging de selectie nogal wat 

veranderingen door het vertrek van een zestal spelers vanwege  met name 
werk en studie. Van buitenaf kwam Lianne Bangma uit Roden over, een 4-tal 
junioren uit eigen gelederen is routinier Inge Delfsma door aanpassingen op 
haar werk bij Rinsma Fashion weer beschikbaar. Temeer, omdat SCO nu haar 

thuiswedstrijden op zaterdagavond pas om 19.00 uur speelt. Een nieuw 
fenomeen dat voor meer publiek moet gaan zorgen nu steeds meer 
zondagclubs kiezen voor de zaterdag als speeldag. Een wijziging is tevens 

dat de speelduur op het veld nu is aangepast aan de zaal, waardoor er nu 
2x30 in plaats van 2x35 minuten wordt gespeeld.  
 

Het openingsduel thuis tegen Oost-Arnhem was voor iedereen een heerlijke 

binnenkomer, want de nummer vier van vorig seizoen werd met een  royale 
29-16 nederlaag terug gestuurd. Of dit de opmaat is voor een sterk seizoen 
zal nog moeten  blijken: Een zwaluw maakt nog geen zomer.  Aan de andere 
kant: Een goed begin… en  De eerste klap …De tijd zal het leren voor onze 

Hoofdmacht, de overige 5 senioren-  en  11 jeugdteams.  
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The Flying Stars 
 

We bin alweer drok mit de rippetisies an de gang. Dit jaor dus zonder Metsje 
(et is now slim rustig) 
We hebben nog wel een peer meensken benaoderd, mar helaas. Dit jaor gaon 
we dus mit 10 meensken op pad. 

Oonze eigen optredens bin niet meer bi’j daansdomein Drenth, mar weer as 
vroeger, in Hooltpae. 2 en 3 november in de Rustende jager en 9 en 10 
november in zael Klijnstra, Wolvege. Ok dit seizoen doen we Noordwoolde 
weer an. 9 feberwaori 2019 in et Buurthuus en de volgende middag ok nog 
een keer. 
Omdat et allemaol wel leuk moet blieven, hewwe besleuten dat we veur dit 
jaor gien optredens meer annemen. We gaon nogal es vot… 

Misschien zien we jim bi’j ien van oonze optredens? 
-Femmie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.V. 
 

Autocross Oldeholtpade 2018 
Het is alweer even geleden, maar we blikken nog even terug op een geslaagd 
evenement op zondag 3 juni; de jaarlijkse autocross.  
In de voorbereidingen is er met veel vrijwilligers ook dit jaar weer hard 

gewerkt om een mooie aantrekkelijke baan voor de racers te realiseren.  

Dit jaar werd het kampioenschap verreden over drie verschillende 
wedstrijden en locaties. De regiocup is georganiseerd door A.C.T.O. 
Aengwirden , A.C.C. De Knipe en V.V.V. Oldeholtpade.  
Besloten is om de handen ineen te slaan om zo meer rijders en publiek aan 
te trekken. De uitslagen zijn terug te vinden op de website: 
www.drentseautocrossclub.nl. 

De extra activiteiten voor de kinderen vielen ook zeker in de smaak! 
Dankzij de goede samenwerking tussen de Drentse Autocrossclub (DAC), het 
VVV Oldeholtpade en een groot aantal (vaste) vrijwilligers verliep de dag 
gesmeerd. 
Aangezien de opbrengsten van de jaarlijks autocross wel een dalende trend 

laten zien zal de toekomst van de autocross in de jaarvergadering worden 

besproken. Zijn er ideeën/initiatieven vanuit het door, sluit dan vooral aan 
bij onze jaarvergadering op vrijdag 2 november. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dorpsfeest Oldeholtpade 2018 

Vrijdag 15 juni was het dan eindelijk zover. Het dorpsfeest kon beginnen en 
dit jaar vierden we het 90-jarig bestaan. Fantastisch om te zien hoe mooi alle 
buurten versierd waren. Daarnaast zijn er leuke reacties ontvangen over de 
opzet van het feestterrein. 

 

Vrijdagmiddag hebben de kinderen hun talenten laten zien met “Het beste 

idee van Oldeholtpade”, zelfs onze burgemeester was geïnteresseerd!  
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In de avond hebben we nog meer talent mogen zien tijdens de Crazy Friday 
Talentenjacht. En wat een feest en een prijzen tijdens de bingo. Zeer 
geslaagd! Feest DJ Maarten heeft de sfeer er goed in kunnen krijgen en zo 

werd de eerste avond afgesloten. 
 

Zaterdagochtend waren de kinderen uit het dorp druk in de weer met hun 
“escape”. Er werden allerlei creatieve spellen en opdrachten gedaan.  
In de middag een record van het aantal deelnemende teams die meededen 
met de volleybal, maar liefst 29 teams. Volgend jaar een veld erbij?? En ook 
de Jeu de Boules kon niet ontbreken, in alle rust en oh zo fanatiek! 
 

Tijdens de middag kon er al een hapje worden gegeten onder het genot van 
live muziek van Piano & Co. En de draaimolen draaide op volle toeren! De 
band KaramBAM heeft van de avond een knallend feest gemaakt op het 
buitenpodium.  
 

Zondagochtend hadden we Andries van der Veen te gast over “de Lende” en 
onder het genot van een stukje gebak werd er met bewondering geluisterd 
en gekeken.  
 

In de middag deden alle fanatieke dorpsgenoten weer mee aan de fietstocht, 
dit jaar ook weer een groot succes!  
 

En wie had dacht verwacht? Zoveel “zwienties” in Olpae, genieten en 
nagenieten. Super georganiseerd!  
 

De Hoofdweg won de beker voor de mooiste straatversiering. Als geweldige 
afsluiter van het weekend de Vaute Sundag met de band Butterfly. Wat een 

fans! Met zelfs een optreden uit eigen dorp. Heb je dit gemist? Check dan de 
Facebookpagina Feesten Oldeholtpade. 
Iedereen nogmaals bedankt voor alle hulp en gezelligheid!   
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Foto: Piet Bosma 
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Kinderopvang ’t Hummelhûs 

 

Herfst bij ’t Hummelhûs 

Een prachtig seizoen, de herfst daagt ons uit om samen te kijken, ruiken, 
voelen en proeven. We halen buiten naar binnen, alle bladeren op een hoop! 
De kleinste hummels verwonderen zich over de dwarrelde blaadjes in de lucht 
en rollen dennenappels door de verf. Met de oudere kinderen maken we 
herfstwandelingen, wat kunnen we buiten vinden voor onze herfsttafel? We 

sorteren eikeltjes en kastanjes met grote pincetten en elke dag richten we al 
zingend de herfsttafel met elkaar in. Kabouters en verschillende dieren laten 
we spelen in ons zelfgemaakte bos. In de bouwhoek maken we paddenstoelen 
van blokken en boomstamschijven en op onze lichttafel maken de kinderen 
prachtige herfsttafereeltjes. We tellen de stippen van de paddenstoelen en 
maken buiten herfstsoep. Zo leren we spelend weer heel veel met en van 

elkaar.  

We hebben genoten van de zomer maar ook de herfst heeft weer wat moois 
voor ons in petto. De overalls en laarzen staan en hangen weer voor ons klaar 
om fijn op avontuur te gaan!  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Kerkepraot 

 

Het  kerkje van Ter Idzard en ‘De tael van et hatte’ 
In de vorige bijdrage schreef ik over de blikseminslag in de kerk van 

Oldeholtwolde. Inmiddels is het dak weer dicht. De leidekker is bezig. De 
elektra zal binnenkort ook weer in orde gemaakt worden. De Protestantse 
Gemeente Ter Holten gebruikt in deze maanden de kerken van Oldeholtpade 
en Nijeholtpade wat vaker; zo kunnen de erediensten doorgaan. Maar er is 
natuurlijk nog een kerkje in onze omgeving: het kerkje van Ter Idzard, 
eigendom van de Stichting Alde Fryske Tjerken, sinds het in 1969 in onbruik 
raakte. Vanwege de bijzondere wandversierselen (epitafen), die herinneren 

aan de Idzaerda’s, wilde de Stichting het wel hebben. Het zou niet meer 
gebruikt worden voor kerkdiensten en daarom meende men dat het orgeltje, 
dat eigenlijk niet veel meer dan een harmonium is, ook niet meer nodig was. 
Het verhuisde naar het kerkje van Jubbega-Schurega, waar ook dat orgeltje 

langzaam in verval raakte. Een kunstenaar huisde nog een aantal jaren in de 
Bonifatiuskerk en na een flinke storm begaf het dak het. Het gat in het dak 
werd door een aantal dorpsgenoten met een zeil afgedekt om wind en water 

buiten te houden en natuurlijk drong men aan op herstel van de schade. 
Omdat de Stichting pas een aantal jaren later een restauratie begroot had, 
moesten we het maar “laten zoals het was”. Dat is dus niet gebeurd. Met de 
nodige druk uit het dorp is de restauratie bespoedigd en in 2010 kwam die 
gereed. Er zijn dorpsgenoten die er vast meer en wellicht beter over kunnen 
vertellen, dus ik laat het hier nu maar bij. 

Momenteel is het hele dorp in de ban van ‘De tael van et hatte’, de 

Stellingwerfse bijdrage aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.  

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Op de flyer staat het kerkje pontificaal afgebeeld. Geen wonder, want het is 
het oudste bouwwerk dat we in ons dorp hebben.  
Het oudste, maar zeker niet het grootste. En dat stelde de organisatie dan 

ook voor logistieke problemen bij de voorstelling. De theatertocht gaat van 
het Dorpshuis naar de kerk, de slotscene speelt zich af op de parkeerplaats 
bij de kerk, waarna de expositie binnen bekeken kan worden. Maar zoveel 
mensen samen in het kerkje....? Dat blijft echter een mooie wens.  

Eigenlijk zou je toch nog eens een dienst moeten houden voor het hele dorp 
in dat oude kerkje, zo is de gedachte.  
Dit voorjaar is het orgeltje gerestaureerd door orgelmakerij Bakker en 
Timmenga uit Leeuwarden, dus het kerkje is er klaar voor. Dat moeten we 
vieren! Zo is er het plan opgevat om de pastoor uit ‘De tael van et hatte’ hier 
een dienst te laten houden. Er is een organist gevonden, die het orgel heeft 
uitgeprobeerd en het wel ziet zitten om er, ook in een kerkdienst, op te 

spelen. Het begin is er. Daarom een uitnodiging aan u allen. 
Kom op 9 december om 10.00 uur naar het kerkje van Ter Idzard om een 
speciale dienst mee te maken. Deze dienst zal, met een knipoog naar ‘De tael 
van et hatte’, toch een eigentijds gebeuren zijn waar u ook ziet hoe de 
plaatselijke kerkgemeenschap omgaat met wat uit het verleden is 
overgedragen. De plannen zijn nog in de voorbereidingsfase, maar het gaat 
wel door! In principe is iedereen welkom; we verkopen geen kaarten en 

hopen u allen een zitplaats aan te bieden en anders moet het ‘gewone volk’ 
achterin staan, net als 450 jaar geleden. 
-Ds Paul den Hollander- 

 

 

 



18 

 

Prikbord 
 
 

 
 

Wie wil in de periode 5 tot en met 11 november 

collecteren voor Alzheimer in Oldeholtpade? 

Meld je zo spoedig mogelijk aan bij: 

Henk Koelma, 

Stellingenweg 46, 

Tel. 0561 688443 

Mail. joke.stellingwerf@hetnet.nl. 
 
 

 

 

 
 

 

Kopij inleveren vóór 10 november 2018 

Thema “De donkere dagen” 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kopij voor de volgende editie 

kan naar Holenpathe@gmail.com 
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Met pensioen en dan…? 
 

De redactie is weer begonnen met een nieuwe jaargang van deze dorpskrant, 
maar we gaan wel door met de rubriek: ’met pensioen…en dan!’. Er zijn toch 
ieder jaar weer nieuwe gepensioneerden bijgekomen. Dit jaar is dat Auke van 

Veen en drie jaar eerder Femmie van Veen, wonende aan de toegangspoort 
van Hooltpae aan de hoofdweg. 
In 1954 kwam Auke op de wereld als boerenzoon te Oldemarkt. Als 6-jarig  
jongetje verhuisde hij naar Oldetrijne, alwaar hij op de lagere school zat. Na 
vijf jaar ging het gezin weer verhuizen. Dit keer op een  boerderij in 
Langezwaag. Auke werkte dapper mee op de boerderij. Maar het was hem al 
snel duidelijk dat daar zijn passie niet lag. Auke ging naar de Ambachtsschool 

in Heerenveen, waar hij het vak van installateur leerde. Hij ging al snel aan 

de slag bij J. Bregman in dezelfde plaats. Als hij dan klaar was met werken 
was er altijd nog wel werk op de boerderij te doen. Dus stilzitten is hem niet 
geleerd. Na 20 jaar stapte hij over naar installatiebedrijf Hoekstra in Mildam. 
Dat witte busje op de oprit (of op de verkeersdrempel) kennen we vast 
allemaal wel. Hier heeft Auke tot maart van dit jaar met heel veel plezier 
gewerkt. Zijn werk was zijn hobby en dat zegt genoeg. Het stoppen ging 

geleidelijk; eerst naar drie dagen en daarna nog twee dagen per week. 
Helemaal afscheid nemen van zijn werkgever hoefde hij niet. Zo’n twee keer 
per jaar organiseerde Auke een motortocht met collega’s en dat blijft hij 
voorlopig doen. Lekker de hele dag met een groepje collega’s toeren en 
daarna lekker uit eten. Sinds Auke 4 jaar geleden zijn motorrijbewijs haalde 

toert hij ook graag met een clubje uit Oldeholtpade iedere woensdagavond 

een rondje op de motor. 
Als het motorpak uit gaat heeft Auke het liefst zijn oude plunje aan, want 
stilzitten is niet zijn hobby. Auke klust graag in en rondom huis. Hij heeft  
o.a. al een mooi tuunhuusien gemaakt (waar ooit zijn witte bus geparkeerd 
stond). Daarnaast is hij twee morgens per week vinden op het korfbalveld, 
waar altijd wel wat te klussen of te schoonmaken is. Naast al zijn klussen 
neemt Auke ook de tijd om af en toe nog een potje te gaan tennissen. 

In 1975 is hij getrouwd met Femmie en sindsdien wonen ze al die tijd al aan 
de Hoofdweg. Femmie werkte als bejaardenverzorgster. Toen Mark en Frank 
werden geboren stopte ze met werken, maar na acht jaar pakte ze de draad 

weer op. Femmie ging toen werken bij Berkenstede en Wilgenstede in 
Wolvega. In 2015 nam ze afscheid van dit werk. 
Ook Femmie was en is actief bezig. We kennen haar natuurlijk van de Flying-
Stars, waar ze al 20 jaar allerlei typetjes speelt. De repetities hiervoor zijn al 

weer begonnen. En dat allemaal op zijn ‘Stellingwarfs’, want dat spreekt ze 
als de beste en doet ze graag. Zo is ze ook aan de ‘Stellingwarfer 
schrieversronte’ verbonden, waar ze lesmateriaal inspreekt, wat dan weer bij 
lessen op de basisscholen wordt gebruikt. Ze leest vaak voor op lagere 
scholen en bij ouderen in verzorgingshuizen in Wolvega. Dit alles uiteraard 
ook in het Stellingwarfs. 

Net als Auke is Femmie vast wel twee keer per week op de tennisbaan te 

vinden.  
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Ondertussen hebben ze vijf kleinkinderen gekregen, waar ze regelmatig op 
passen. Al is Auke niet zo’n vakantieganger, toch gaan ze vaak wel twee keer 
per jaar op vakantie. Voorheen in het voorjaar vaak met het vliegtuig naar 

de Griekse eilanden en dan zomers met de vouwwagen/caravan op pad. 
Ondertussen is de caravan weggedaan. Nu vliegen ze wat vaker en nemen 
lekker een all-inclusive hotel . 
Zo te lezen zijn Auke en Femmie ontzettend fit en actief. Wij hopen dat dit 

nog lang zo mag blijven.  
We bedanken jullie voor de koffie en dit interview. 
P.S nog een tip van Femmie; Oldeholtpade schrijf je in het Stellingwarfs als 
Hooltpae. 
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Kinderpagina 
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Agenda 
 
 

08-10-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
12-10-2018 Najaarsconcert Vocalinde Zaal Rustende jager 
27-10-2018 Fietstocht “Dichter bi’j  

de netuur” 
Start 14.00 uur, vanaf café Wever 

2 en 3-11-2018 The Flying Stars 20.00 uur, Zaal Rustende jager 
02-11-2018 Ledenvergadering V.V.V. Café De rustende jager 
02-11-2018 Voorverkoop Rocknight 19.45-20.15 uur,  

café De rustende jager 
9 en 10-11-
2018 

The Flying Stars Zaal Klijnstra, Wolvega 

10-11-2018 Inleveren kopij  Thema “De donkere dagen” 

10-11-2018 Rocknight 21.30 uur, café De rustende jager 
12-11-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 

 

N. B.  
Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit 
inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446,  
e-mail wever.kids@home.nl of er op die datum misschien al iets is gepland!  
Per e-mail in ieder geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de tijd. 
De vergaderingen of andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld, komen niet 
alleen in deze agenda, maar ook op de website te staan.  
 
 

 
 
 

 
 

Holenpathe  
is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door een 
werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.  

Medewerkenden: Gerlinda Delfsma Alie Nijholt 

 Jeroen Mulder 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.  
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