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Voorwoord 
 

De laatste maanden van vorig jaar kunnen we het best omschrijven als 

onheilspellend rustig. We zijn geruisloos en vreugdeloos het nieuwe jaar in 
gegleden. St-Maarten moest er aan geloven, gevolgd door Sinterklaas (hij is 
gesignaleerd maar wie toevallig de andere kant op keek heeft hem gemist). 
Aan het lijstje kunnen we verder toevoegen: de Kerstmarkt, Ooldjaorskuier 
en de Dopskwis. Nevenslachtoffers van Corona, zeg maar. Dankzij het 

vuurwerkverbod werden we net op tijd herinnerd aan Oudejaarsavond………… 
 

Beste mensen, er ligt een nieuw jaar voor ons en de redactie van Holenpathe 
wenst alle dorpsbewoners een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Een jaar waarin 

Corona verslagen wordt. De vooruitzichten zijn gunstig. Er zijn nog veel 
besmettingen maar er is een vaccin. Die besmettingen kunnen we indammen 
door ons gedrag aan te passen. Het vaccin moet het definitieve einde inluiden 
van het Coronavirus. Hopelijk kunnen we voorzichtig de draad weer oppakken 

en uitzien naar een “normaal” leven.  
 

“Een nieuw jaar, nieuwe kansen”. Voor 2021 zeker van toepassing! De 
redactie van Holenpathe sluit zich daar bij aan. Wij vieren onze 25e jaargang 
en gaan naar zes edities. Meer ruimte voor onze rubrieken en natuurlijk ook 
meer ruimte voor uw bijdragen! Want heeft u iets te melden aan de bewoners 
van ons dorp dan is onze dorpskrant een uitgelezen medium om iedereen te 

bereiken. Maak er gebruik van want daar is deze krant voor!      
                    

Graag nieuwe kopij inleveren vóór 6 maart 2021 
 

Thema: Landleven 
------------------------------------------------------------------------------------ 

5 Kopijdatum 1 mei Verschijning 21 mei Thema: Iets te vieren? 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Burgerlijke stand 
 

Nieuwe inwoners: 
 

Umberto Atzori en Rianne de Vries Oltholtstraat 16 
Frits en Henriëte Boersma Hoofdweg 211 

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

Geboren:  
  

09-01-2021  Melle Zoon van Anita van Dijk en Wesley Nijholt 

Wilfred Berrystraat 10 
------------------------------------------------------------------------------------  
 

Overleden: 
  

29-11-2020  Renne Wijnstra Westerse Kamp 5 

14-01-2021  Sjoerd van der Leij Hoofdweg 158 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar 
verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.  

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

Im Memoriam 
 

Sjoerd van der Leij 
 

Wêrom sa betiid wêrom? 
Ja, waarom zo vroeg, zo jong 

wijl hij nog lang had kunnen spelen 
in een ondergaande zon 
 

Hij hield niet zo van grote woorden 
liever trok hij er op uit 

“t Friese land”, de ljip, de grutto 
de tureluur, dat soort geluid 
 

In sport en spel was hij een kei 

al bleef het bij liefhebberij 
wie dacht van hem te winnen 
moest vaak wat nieuws verzinnen 
 

Muziek, zijn grote Passie 
het vulde vaak zijn dag 

een troubadour als Ede Staal 
als ik dat zeggen mag 
 

De jongens waar hij trots op was 
dat laat zich vergewissen 
die zullen net als zijn vriendin  
hem erg, ja heel erg missen. 
 

-Nico- 
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Buurtpraot 
 

 

Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

Onlangs is er een buurtbewoonster 90 jaar geworden. Dat was op dinsdag 
22 december 2020. 
En in coronatijd is dat lastig om het uitgebreid te vieren met familie, 

vrienden en bekenden. Je mag ook niet veel mensen ontvangen om een 
gebakje met je te eten. Toch heeft buurvrouw Akke een mooie dag gehad 
en daarvoor wil ze graag iedereen bedanken met een berichtje in de 
dorpskrant. 
Dit zijn haar eigen woorden: 
Even een berichtje van ons kleine buurtje. 
Ik wil even iedereen bedanken voor de mooie bloemen die ik kreeg op mijn 

90e verjaardag. 

Tevens wil ik jong en oud bedanken voor de vele wenskaarten en 
tekeningen die er gestuurd zijn. De vele telefoontjes die ik heb mogen 
ontvangen. Het heeft mijn allemaal ontzettend goed gedaan. 
Akke Zandstra. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

*Vervolg Graafwerkzaam-
heden: Kort na het 
inleveren van de vorige 
kopij waren  graafploegen 
al aanwezig om de glas-

vezelkabels langs de weg 
en naar de woningen aan te 
brengen. Nu is het nog 
wachten op de definitieve 
aansluiting met signaal 
opdat aanwonenden met 
genoegen tv kunnen kijken 

op hun eerder aangeschaft 
digitaal beeldscherm.  
 

* Wat een goede actie van Sinterklaas om in de Corona tijd bij enkele 

inwoners, zowel jong als oud, op een ludieke wijze een presentje te brengen. 

Ook aan de Hamersweg is Sinterklaas met enkele Pieten gesignaleerd. Bij 
Adelheid, die een nieuwe keuken heeft, werden ingrediënten en een recept 
gebracht om taaitaai te bakken. Ze heeft haar uiterste best gedaan en alle 
aanwonenden laten meegenieten van het goede resultaat. Dank je wel 
Adelheid en Sinterklaas; Deze actie is voor herhaling vatbaar! 
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* Eveneens voor herhaling vatbaar is het verzoek van de jeugd om van 
Oldeholtpade een mooi versierd kerstdorp te maken. Aan hun oproep werd 
dag na dag steeds meer gehoor gegeven hetgeen resulteerde in een feestelijk 

dorp. 
Bijzonder was ook hun aanbod om bij ouderen, indien gewenst, een handje 
te helpen! Niet alleen de dorpskern maar ook de Hamersweg deed “verlicht” 
mee. 

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

Bos- en buitengebied                      Gerlinda Delfsma – g.delfsma@home.nl 
 

* Alle inwoners van het Bos- en Buitengebied kregen rond de kerstdagen een 

prachtige winterse kerstkaart (met prachtige foto’s van Niek Oostra) in de 
brievenbus met de volgende tekst: 

 

In dit rare jaar hebben we bedacht dat we alle buurtgenoten een kaartje 

willen sturen, omdat we erg weinig contact hebben of contact onderhouden 

‘op afstand’. 
 

Zo is ons buurtfeest immers niet doorgegaan en moeten we binnenkort de 

dorpskwis óók missen. 
 

Zie deze kaart als een hart onder de riem en als teken van verbondenheid. 
 

Hopelijk kunnen we in 2021 wel uitkijken naar een buurtfeest en kunnen we 
weer de bloemetjes buiten zetten! 
 

Voor nu wensen we een ieder hele fijne feestdagen en gezond het nieuwe 
jaar in! 
 

(voor en door) buurtgenoten van Bos- en Buitengebied. 
 

Voor de ‘Kippige Kerstvrouw 😉’ die dit bedacht en geregeld heeft; heel erg 

bedankt voor dit mooie initiatief! Het is fijn om in deze tijd de verbinding, die 
er in onze buurt is, te blijven voelen.. 

 

* Auke en Femmie van Veen waren 30 december 2020 45 jaar getrouwd: 
Van harte gefeliciteerd! Onder ‘normale omstandigheden’ zou dit aanleiding 
geweest zijn voor feestje maar dit jaar is het allemaal anders. In kleine kring 
is er echter zeker op geproost! 

 

* Je zou het wellicht niet verwachten maar ook wandelvoetbal kan een 
‘risicovolle’ sport zijn. Dineke Fisher brak haar elleboog (spaakbeenkop) 
tijdens een potje wandelvoetbal met zoonlief. We wensen haar een spoedig 
herstel toe! 
 

* Lutina is met ‘pensioen’ en heeft nu een zee aan vrije tijd! Geniet er van! 

 

* Onze nieuwe buren op Hoofdweg 62 zijn ook in deze periode, nu de 
bouwmarkten gesloten zijn, druk met ‘klussen’. Stap voor stap wordt het huis 
gemoderniseerd en opgeknapt.  

 

mailto:g.delfsma@home.nl
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* 27 december was er in het NRC een artikel te lezen van Nick Maatman: 
‘Niemand wordt gelukkig van de Staatsloterij’. Mocht iemand het artikel willen 
lezen, via de volgende link is het terug te vinden: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/27/niemand-wordt-gelukkig-van-de-
staatsloterij-a4025265 

 

* Onze buren Henk en Mien Bos kunnen trots zijn op hun dochter Anita 
Exterkate. 6 januari was zij te zien in het programma ‘Hea!’ van Omrop 
Fryslân. Anita maakt prachtige tekeningen van huisdieren met pastelpotlood. 
Veel dorpsgenoten zullen de uitzending wellicht al bekeken hebben maar 
mocht je het nog niet gezien hebben en dit toch nog willen doen; op de 

website omropfyslan.nl zijn onder het kopje ‘Hea!’ alle uitzendingen terug te 
kijken. Het gaat om de uitzending van 6 januari 2021. Het is een mooie, 
sfeervolle reportage geworden. De moeite waard om even te bekijken!  

 

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

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 toegewenst!  

* Aan de oproep om Oldeholtpade gezellig te versieren in de maand 
december is in De Kampen goed gehoor aangegeven. Alle straten zagen er 
feestelijk verlicht uit. Dit viel ook bezoekers op. Regelmatig werd er gezegd: 

“Wat ziet jullie dorp er gezellig uit!” We hebben de versiering nu aangeschaft, 
dus is dit zeker voor herhaling vatbaar.  
* Heel verdrietig dat de Westerse Kamp eind november afscheid heeft 
moeten nemen van buurman Renne Wijnstra. We wensen zijn vrouw Antje 
en familie heel veel sterkte!  
* Er is ook vrolijk nieuws te melden. Op de Voorkamp is een baby geboren, 

een jongetje erbij! Van harte gefeliciteerd en we hopen dat hij voorspoedig 
op mag groeien in onze buurt. 
De Voorkamp is een zeer levendige straat met al die jonge kinderen!!   

* Verder is het zeer rustig in De Kampen, als je de pakketdienst tenminste 
niet meerekent. Iedere dag is het een komen en gaan van busjes, die pakjes 
tot `s avonds laat pakketjes rondbrengen.  
Ook wandelen en fietsen (vaak met koptelefoon op) is een geliefde bezigheid 

voor velen. Dit zijn activiteiten, die we naar hartenlust kunnen beoefenen.  
En om in het thema te blijven van deze dorpskrant: we zien dat fb wordt 
overspoeld met allerlei recepten om iets te bakken en te koken. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/27/niemand-wordt-gelukkig-van-de-staatsloterij-a4025265
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/27/niemand-wordt-gelukkig-van-de-staatsloterij-a4025265
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Op De Kampen wordt veel geëxperimenteerd met de slow cooker. Dit is echt 
een aanrader. Je staat versteld wat je daar allemaal in kunt bereiden.  
* Ook hebben we kunnen zien dat ‘De Koele’ is opgeruimd. Het was Sieger 

van Houten een doorn in het oog dat er steeds meer rotzooi bij kwam. Op 
een ochtend nam hij zijn bezems mee en heeft hij alles opgeveegd. Het ziet 
er keurig uit. Bedankt voor de inzet!  
Nu maar hopen dat het netjes blijft!  

  
Voor                                                                Na  
 

* Met zijn allen hopen we dat elkaar weer meer fysiek kunnen ontmoeten, 
want zo langzamerhand is iedereen aan toe!  

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

 

Wetenswaardigheden 
 

De Vlindertuun! 
 

Zoals wel blijkt uit allerlei alarmerende berichten gaat het slecht met de 
biodiversiteit in de wereld. Daarom leek het mij mooi toe om ook iets 
kleinschaligs toe te voegen om de wereld weer iets leefbaarder te maken. 
Gelukkig wilde het plaatselijk belang graag meewerken om een deel van het 
evenementen terrein beschikbaar stellen om een wilde bloemenakker aan te 

kunnen leggen. Ook de vogelwacht was enthousiast en wilde meedoen en 
meewerken aan dit project. Om alles te realiseren had ik al gauw aan Sjouke 
Bakker gedacht, want die heeft jarenlange ervaring met wildakkers. En ook 
hij was enthousiast en kwam direct al met nuttige ideeën.  
De doelstelling is dat we als proef  een gedeelte van het achterste stuk van 
het evenementen terrein gaan omploegen en daar waarschijnlijk, met behulp 

van schoolkinderen van “De Striepe” bloemzaad gaan zaaien.  

We weten dat de grond daar niet van uitmuntende kwaliteit is, dus is het 
afwachten wat er gaat bloeien. Het wordt dus een experimenteel project. 
Sjouke weet uit ervaring dat je niet op een paard moet wedden. Zodoende 
zullen we verschillende bloemsoorten en zelfs akkerbouwsoorten uitproberen. 
Sommige gewassen zullen ook zaden dragen, die weer kunnen zorgen dat 
vogels en dieren gemakkelijk de winter doorkomen.  
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Natuurlijk willen wij gedurende het seizoen wel graag dat foto’s en meldingen 
van mooie bloemen, insecten, vlinders en vogels die gebruik maken van dit 
terrein naar de redactie opgestuurd gaan worden. Afsluitend hopen wij dat 

het een fleurig project wordt waar ons dorp een groot gedeelte van het jaar 
van kan genieten. Hopelijk stromen er wat subsidiegelden binnen, want 
anders wordt het een dure aangelegenheid! Als laatste opmerking wilde ik 
nog zeggen dat het geen “nette” tuin wordt. Dus voordat mensen gaan 

zeggen dat: “et daor iene grote wildeboel wodt”. 
Wij gaan daar zo weinig mogelijk onderhoud plegen, want om werk zitten wij 
ook niet verlegen!!! 
-Freddie- 

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

Uitslag Sinterkerstpuzzel 
Het goede antwoord: Fijne feestdagen 
 

We hebben meerdere goede inzendingen ontvangen. Na een loting is Esther 
van der Schoot als winnaar uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd, je 
kunt binnenkort een leuke attentie tegemoet zien.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Antwoorden prijspuzzel ‘Van wie is de schoorsteen?’ 
 

1. Hoofdweg 98 9.  Hoofdweg 150 
2. Hoofdweg 147 10. Stellingenweg 20 
3. Grote Kamp 10 11. Hoofdweg 176 
4. Voorkamp 2 12. Grote Kamp 4 

5. Weidekamp 5 13. Grote Kamp 27 
6. Hoofdweg 155 14. Hoofdweg 101 
7. Plaza de Nicolás 1 15. Hoofdweg 219 

8. G.F. Vosstraat 10 16. Hamersweg 19 
 

Vanuit het aantal inzendingen waren er 3 met maar 1 fout. We hebben dus 
3 winnaars; Familie Gols, familie van Veen en familie (Lando) Meijerink 

kunnen binnenkort een leuke attentie tegemoet zien!  
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Hallo Olpae, 
 

Voor iedereen nog de beste wensen 
en op naar een mooi 2021! Wij 

willen ieder huishouden bedanken 

die meegeholpen heeft aan ons 
initiatief #kerstdorpolpae! Het dorp 
was heel mooi versierd en wij 
hebben hier erg van genoten. Wij 
hopen dat jullie dat ook gedaan 
hebben. Ook willen wij bouwbedrijf 

Kemper, Hoekstra materiaal, het 
VVV en de vrijwilligers die ons van 
stroom hebben voorzien bedanken. 
Zonder jullie was dit niet te 
realiseren. Wij hopen in 2021 op een 

net zo'n mooi kerstdorp ! 
 

-Groetjes de organisatie van 
#kerstdorpolpae- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Happy stones Olpae. De creatieve blijmaker!  
 

Via Facebook zagen we de leuke reacties van makers en ontvangers van 
Happy Stones in verschillende dorpen. Wij raakten hier ook geïnspireerd door 
en zagen dit als mooie aanvulling op het thuisonderwijs. Lekker creatief bezig 
zijn en vervolgens een  wandeling in de buitenlucht en daarmee een ander 
een glimlach bezorgen... 5 enthousiaste en creatieve kinderen, verf en 

stenen, een Facebookpagina en de pret kan beginnen.  
 

Een Happy stone is een steen die beschilderd is door zomaar iemand en de 
steen vervolgens ergens neerlegt om de vinder blij te maken.  
Vind je een steen!? Houd hem, laat hem liggen, verplaats hem, en laat het 
vooral weten dat je er een gevonden hebt.... Stuur een berichtje met foto en 

vindplaats op de Facebookpagina Happy Stones Olpae zodat we weten dat en 
waar de stenen gevonden worden en welke er weggelegd worden.(niet 
verplicht natuurlijk maar wel heel leuk!)  
 

Wil je zelf stenen versieren, maken en wegleggen, leuk! Join us!  
Dit doe je het makkelijkst met paint markers/verf stiften, daarna goed 
aflakken met blanke lak of vernis (kan met spuitbus) anders regent je creatie 

zo weg en dat zou zonde zijn. En vermeld natuurlijk Happy Stones Olpae met 
het Facebook logo erbij (blauw vierkantje met 
witte f) zodat mensen ons kunnen vinden op 
Facebook en we kunnen zien waar alle stenen 

heen zwerven!  

Veel plezier met het zoeken, vinden, 
glimlachen, maken en verstoppen van de 
Happy Stones! 



9 

 

 

Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 
 

Plaatselijk Belang van Oldeholtpade heeft eind 2019 via de dorpskrant 
Holepathe een oproep gedaan voor ideeën m.b.t. de verfraaiing van het dorp. 
Zoals gemeld op de laatste ledenvergadering afgelopen februari heeft het 

Plaatselijk Belang besloten om, gezien de haalbaarheid, de volgende punten 
verder uit te werken:  
 

- Oldeholtpade verfraaien met bloembakken aan lantaarnpalen 

- Oldeholtpade verfraaien met een bankje en prullenbak bij de nog te 
realiseren watertappunt. 
 

Omdat de aanstaande ledenvergadering van Plaatselijk Belang in februari 

hoogstwaarschijnlijk a.g.v. Corona geen doorgang zal vinden, willen we u 

graag nu op de hoogte brengen van de stand van zaken.  
Voor het uitwerken van het plan om bloembakken aan lantaarnpalen te 
plaatsen, is er een commissie gevormd uit dorpsgenoten. De eerste stap was 
toestemming vragen aan de gemeente. Gelijktijdig met deze aanvraag 
kregen we van de gemeente het aanbod om een aanvraag in te dienen bij 
het Dorpenfonds voor de financiering van het plan om bloembakken te 

plaatsen aan de lantaarnpalen op de Hoofdweg. 
De aanvraag werd gedaan en heeft geresulteerd in een mooie financiële 
bijdrage van de gemeente. De commissie zal om de financiën verder rond te 
krijgen (ook voor de langere termijn) nog meer fondsen aanschrijven.  
De hoop is dat we in het voorjaar de financiering rond hebben, zodat de 

bloemen en bakken aangeschaft en opgehangen kunnen worden.  

Wij hopen dat u ons wilt ondersteunen bij het ophangen van de bakken en 
het verzorgen van de planten.  
Hiervoor zullen wij in eerste instantie bewoners aan de Hoofdweg 
persoonlijk benaderen, maar u mag zich uiteraard ook zelf aanmelden bij 
het Plaatselijk Belang. 
Daarnaast is Plaatselijk Belang (in samenwerking met de Vogelwacht in 
Oldeholtpade) in overleg met de gemeente over projecten m.b.t. 

biodiversiteit in ons dorp. Een eerste aanzet hiertoe is inmiddels vanuit het 
dorp zelf genomen: op het achterste gedeelte van het evenemententerrein 
zal in 2021 een “vlindertuin” aangelegd worden door dorpsgenoten.  
Plaatselijk Belang heeft verder overleg gehad met de gemeente en de 

bedenksters van het watertappunt. De gemeente heeft besloten de aanleg 
van het watertappunt op zich te nemen.  
Bij dit tappunt zal tevens een bankje en een prullenmand geplaatst worden, 

als financiering hiervoor hebben o.a. via RaboClub support een donatie 
mogen ontvangen. Volop ontwikkelingen dus! 
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021! 
Hopelijk kunnen wij u snel weer face to face ontmoeten. 
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Tennisvereniging In et Hoolt  
 

Winterkost bij TV In et Hoolt 

Tennis, de ideale coronasport. 
Zag ik nou laatst iemand die aan het oefenen was met de overgebleven 
oliebollen? Ja, je hebt van die mensen, maar deze moest wel thuis verder 

oefenen, want de baanverlichting was uitgevallen. Heel soms gebeurt dat en 
het is meestal niet te verklaren. Bekend is dat het bij ons gebeurd is door 
een vogelnest op een cruciale plek. Ook een straaltje water dat toevallig langs 
het verkeerde baantje naar beneden loopt, kan de oorzaak zijn. Er zit dan 
niets anders op om dan naar huis te gaan. Dat thuis het licht uitvalt en zeker 
op oudejaarsavond is wel héél vervelend. Kreeg ik met veel pijn en moeite 

via een draad van de buurman de airfryer nog 

aan, maar had ik dat in de gaten? In plaats van 
voorgebakken gehaktballen was ik mijn oude 

tennisballen aan het opwarmen.  
Nee, tennis en 

winterkost gaan niet echt samen.  Wel kan er op 
onze banen volop getennist worden en zolang er 

geen sneeuw  en opdooi is, er geen vuiltje aan 
de lucht. 
Inmiddels kijken we uit naar de voorjaars-
competitie, zes teams hebben zich al 
aangemeld. De vraag is nog wel óf en hoe de 
competitie zal plaatsvinden in deze tijd. Tegen 
die tijd hebben we vast de nieuwe aardappelen 

alweer in huis. 

www.tvinethoolt.nl 
Met sportieve groet, 
Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hoolt 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De Striepe 
 

De kerstvakantie startte dit jaar anders dan we gewend waren. De laatste 
drie dagen mochten de kinderen niet meer naar school. Dus werd dinsdag de 
laatste schooldag en hebben ze alles weer in een tas gestopt om thuis te 
kunnen gebruiken.    

De laatste drie dagen hebben de kinderen weer kunnen wennen aan online 
onderwijs; om 9.00 uur inloggen, even kletsen en daarna kregen de kinderen 

een paar opdrachten om die dag te doen. Wat jammer dat we de auto-
puzzeltocht niet konden doen maar wat in het vat zit….  
 

In de vakantie was er tijd voor het gezin en familie maar helaas moesten er 
hier en daar toch afspraken worden gewijzigd en werden de feestdagen bij 

de meeste gezinnen anders gevierd dan ze gewend waren.  

http://www.tvinethoolt.nl/
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Er was ook tijd om alles te regelen voor januari. Hoe doen we het met oppas, 
online-onderwijs en thuiswerken? Bij de eerste Lockdown was alles nieuw 
maar nu weten we wat ons te wachten staat! 
 

In het team hebben we afspraken gemaakt 

over hoe we nu het online onderwijs vorm 
gaan geven. Wij hebben ook geleerd van de 
eerste Lockdown en weten wat werkt voor de 
kinderen en wat niet werkt. Samen met 
ouders/verzorgers en andere mensen die zorg 
dragen voor opvang overdag willen we dat de 

kinderen goed worden ondersteund en dat ze 
tijd voor instructie en hulp krijgen van de leerkracht. Vandaar dat we iedere 
dag ook starten met een vragen-half-uurtje. En dat er vaste momenten zijn 
op een dag dat de leerkracht de kinderen kan helpen. Wat ook een voordeel 
is, is dat de kinderen steeds hebben gewerkt met Google Classroom. Zo 

kunnen ze makkelijk opdrachten vinden, filmpjes van de leerkracht bekijken 
en ook vragen stellen aan de leerkracht. 
 

Op het moment van schrijven weet ik niet of we na 19 januari weer naar 
school kunnen, ik hoop het van harte! En anders plakken we er nog een paar 
weken tegenaan, volhouden! Bij mij is het glas altijd halfvol en zo blijf ik de 

mooie momenten onthouden van dit jaar en kijk ik met frisse moed naar 
2021! 

 

Niemand weet wat dit jaar ons brengt  
maar laten we genieten van de kleine dingen. 

Pas op elkaar en blijf gezond. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vogelwacht Oldeholtpade e.o 
 

Enthousiaste natuurliefhebbers gezocht! 
 

Aankomend jaar is het de beurt aan de inwoners van Oldeholtpade om het 
dorp groener te maken. Vanuit de gemeente is ons mooie dorp aan de beurt 
in het project: Dorp, landschap en biodiversiteit. In dit project worden goede 
ideeën ondersteund met mooie geldbedragen. 
 

Hierom zijn wij als vogelwacht en als plaatselijk belang opzoek naar mensen 
met goede plannen om ons dorp groener te maken. Heb jij nou een goed 

idee? Beplanting, bomen, bloemzaden of een mooi insectenhotel? 
Meld je dan aan voor de groencommissie. In deze commissie zullen we 
overleg plegen om mooie ideeën tot uitvoering te laten komen.  
Meld je aan voor 7 februari op onderstaand mailadres: 

Vogelwachtoldeholtpade@outlook.com 
 

Met vriendelijke groet, 
Vogelwacht Oldeholtpade & Het plaatselijk belang Oldeholtpade 

mailto:Vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
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S.C.O 

De 2e Lockdown ligt ook de korfballers als winterkost zwaar op de maag  
 

Ja, waar moet je namens een sportvereniging over schrijven voor de 
dorpskrant als er zelfs niet getraind mag worden, de zaalcompetitie niet is 

opgestart en een kerstmaaltijd en de jaarlijkse  MTB tocht niet doorgaan. Dan 
blijft er niet veel over en kun je beter even mijmeren over het thema van 
deze eerste dorpskrant in een hopelijk minder verwarrend 2021, waarin op 
termijn wellicht op tal van terreinen weer wat meer mogelijk is.  
 

Bij winterkost denk ik vooral aan lekkere stamppotten. Veel is/was op dit 
terrein mogelijk. In mijn  jeugd was het vooral de zuurkool die uit de bruine 
inmaakkruik in de kelder kwam. Gemaakt van witte kolen welke door mijn 
oude opa met een groot mes voor de borst gesneden werden  als de 

kolenboer, niet te verwarren met die van de brandstof, ons dorp had bezocht. 

Maar denk ook aan de wortels en rode bieten in een bak met zand, de 
gedroogde zoete appeltjes en bruine bonen op de zolder of de veel geweckte 
groenten op de planken in de kelder. En nu kun je het hele jaar door te kust 
en te keur in de supermarkt: Gewassen, gesneden, vers, ingevroren. Gemak 
dient de mens met als gevolg dat ik er onlangs achter kwam dat veel kinderen 
een gewone stronk boerenkool niet meer kennen: Wat? Is dat groente? Kun 
je dat eten?    
 

Automatisch ging ik in gedachten ook terug naar winters, waarin vroeger 
volop geschaatst kon worden bij IJsclub Naar Buiten, regelmatig een pagina 
vol aankondigingen van kortbaanwedstrijden in de krant, soms een Sterrit of 

zelfs een Elfstedentocht. En wat te denken van de jaarlijkse voetbal-

ontmoeting op Nieuwjaarsdag tussen de biljarters van Olidnya  met o.a. Anne 
Kuipers en Jaap Zwarteveen als boegbeelden en de korfballers van SCO.   
Een sportieve krachtmeting met een uitermate geanimeerde 3e helft bij 
Hendrik en Matsje Kromkamp, welke ondanks sneeuw, vorst of regen ten 
allen tijde gespeeld werd onder leiding van Wietse Pultrum.                                                                                             
Gekorfbald werd er tot de eind jaren 60 in die tijd ’s winters niet. Pas daarna 

werd er op bescheiden schaal gestart met micro (2 vakken) in maneges in 
o.a. Zuidwolde en de veehallen in Leeuwarden. Pas met de komst van meer 
sporthallen, o.a. de prachtige Lindenoordhal in combinatie met de drafbaan, 
zorgde voor een snelle verbreiding van deze spelvorm.   
En nu? Nagenoeg geen schaatsmogelijkheden en ondanks plenty hallen ook 
geen zaalkorfbalcompetitie in dit coronajaar. Bredero zei het al in de 17e 

eeuw: ‘Het kan verkeeren! ‘ Laten we hopen dat het in de loop van dit jaar 

weer volop gaat bruisen op alle sportaccommodaties, want sportverenigingen 
zorgen voor veel beweging, karaktervorming en de nodige sociale contacten 
voor jong en oud. Sport: Een onmisbaar medicijn in actieve of passieve vorm 
voor jong en oud in onze samenleving!    

Nieuwsgierig naar  het reilen  en zeilen bij de blauwhemden? Volg ons dan 
via onze website www.kvSCO.nl , facebook of Instagram.  
 

http://www.kvsco.nl/
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OSW 
 

Waar denk je aan bij het thema Winterkost voor een seniorenvereniging. Dan 

denk ik aan het organiseren van binnenactiviteiten, van warmte en de 
gezelligheid van het bij elkaar zijn. Helaas, tijdens deze winter zal dat 
hoogstwaarschijnlijk nog niet mogelijk zijn. Echter zodra dit kan, gaat de 
activiteitencommissie vol speed aan de gang. Ook heeft onze leesgroep nog 
niet bijeen kunnen komen en is daarmee het boek ‘De levens van Jan Six’ 

nog onderhanden. Het is dus stilletjes aan het activiteitenfront, wat nog niet 
wil zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt. Het Ouderenfonds heeft 
dit jaar pakketjes beschikbaar gesteld, dit omdat er geen kerstdiner in 
samenwerking met Van der Valk georganiseerd kon worden. Ook nu weer is 
het bestuur van de OSW gevraagd om haar medewerking te verlenen en dus 
zijn de bestuursleden op pad gegaan en hebben deze pakketjes bij alle 
negentigjarigen gebracht. Ieder vond het leuk om op deze manier verrast te 

worden. Het bestuur is tot nu toe nog maandelijks bij elkaar geweest, geheel 
coronaproof. In de laatste vergadering is besloten om de contributie voor dit 
nieuwe jaar te halveren, dit omdat er weinig activiteiten doorgang konden 
vinden. Ook zijn de ledenpasjes weer door 26 vrijwilligers, in wijken verdeeld, 
bij ieder in de brievenbus beland. In totaal houden bijna 100 vrijwilligers de 
OSW draaiende en daar zijn we heel erg blij mee. Want: 

 

Vrijwilliger zijn… 
Is vrijwillig 

Maar niet vrijblijvend 
Is verbonden 

Maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar 
Maar niet te koop 
Is positief denken 
Is positief doen 

Met als enige doel 
Voor jezelf en de ander 

Een goed gevoel! 
 

Wist u trouwens dat voor het jaar 2021 de eigen bijdrage van de WMO gelijk 
blijft? Dat er een hogere vrijstelling voor spaargeld en ander vermogen geldt, 

t.w. € 50.000 per persoon? Dat de rekenregels voor pensioenfondsen wat 
versoepeld worden zodat de meeste pensioenen toch niet gekort hoeven te 
worden? Dat als u AOW ontvangt en een inkomen heeft onder het 

bestaansminimum u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 
kunt aanvragen? Dat de helft van de mensen die hier recht op heeft, deze 
aanvulling niet aanvraagt? Dat u op de site van de Sociale Verzekeringsbank 
middels de AIO-check kunt bepalen of u recht heeft op aanvulling? Ik wens 

u voor dit nieuwe jaar een OSW toe die mensen met elkaar in contact blijft 
brengen, die verbindend is en in beweging blijft!  
 

-Sjoukje Held, voorzitter- www.osw-wolvega.nl 
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Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 
 
Na in 2020 geen activiteiten te hebben kunnen organiseren kwam de 

sinterklaastijd weer in zicht. We waren aan het denken hoe we dit op een 
andere in deze tijd gepaste manier zouden kunnen vieren. Een 
binnenactiviteit leek ons onmogelijk maar tijdens wat brainstormen kwam er 

toch nog een, volgens ons allen, een lumineus idee bovendrijven. We konden 
niet naar de Sint dus kwam de Sint dit jaar naar U! Aangezien we vrij ‘last-
minute’ met dit idee aan de gang zijn gegaan was het allemaal snel 
schakelen. Bij alle huishoudens een briefje door de deur met de mogelijkheid 
om de Sint een pakje te laten komen langsbrengen wat door de afzender was 
gekocht. Vrijdags de aanhanger versierd en op zaterdag met sinterklaas op 
de kar door het dorp. De hulppieten (jeugd van De Striepe groep 6 t/m 8) 

liepen dol enthousiast mee om de kadootjes aan de deur af te leveren. Wat 
ons betreft was dit een geslaagde actie waarbij er ondanks Corona toch nog 

een gepaste activiteit heeft kunnen plaatsvinden. Nu 2021 alweer is 
aangebroken hopen we na de Lockdown weer leuke activiteiten  voor de jeugd 
te kunnen organiseren. 
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Blog Univé 
 

Korte dagen? 
 

Begin januari ontvangt de werkgroep Holenpathe een WhatsApp bericht van 

Gerlinda wie er bij de eerstvolgende vergadering aanwezig wil en kan zijn. Ik 
lees het berichtje en zie tegelijkertijd ook een mail binnen komen dat alle 
copy voor 9 januari moet worden ingeleverd.  
 

Truus en ik zijn verantwoordelijk voor de interviews en al snel belt Truus of 
ik deze week tijd heb om een interview te doen. Dat komt slecht uit, want ik 
heb het druk. Gelukkig hebben we al snel een idee wie we gaan interviewen. 
Omdat het Esther en mijn kinderen zijn, die we gaan interviewen, hoef ik de 
deur niet uit. Tijdwinst, denk ik op dat moment nog. Later blijkt al snel dat ik 
mij erop heb verkeken.  
Na afloop van de voorgaande interviews waren de betrokken over het 

algemeen tevreden met de inhoud van de tekst.  
Onze kinderen niet, en ik word dan ook vriendelijk verzocht bepaalde teksten 
te schrappen en andere stukken weer toe te voegen.  
 

Inmiddels ben ik alweer enkele weken thuis aan het werk. De drukte van de 
zorgcampagne ligt weer achter ons en het gewone ritme komt op gang. Op 
sommige dagen kom ik alleen mijn kantoor uit voor een toiletbezoek en het 
snel smeren van een boterham. Terwijl mijn werkgever juist stimuleert om 
een goede balans tussen werk en privé te bewaren. Niet alleen tijdens het 
thuiswerken, maar het jaar rond. En juist door die vrijheid ga ik langer 
werken. Elke dag neem ik mij voor om even tijd te nemen voor een moment 

van vitaliteit. Rondje fiets of hardlopen. Maar in de praktijk kom ik er niet 

aan toe. Zijn de dagen te kort of schiet ik te kort in mijn planning? 
 

Oudejaarsdag zitten Esther en ik op de bank. De kinderen zijn buiten hun 

“vuurwerk” aan het afsteken en vanuit de woonkamer kunnen we goed in de 
gaten houden of alles goed verloopt. Esther vraagt of ik nog goede 
voornemens heb. Eigenlijk niet, tenminste niet over nagedacht. In de loop 
van de avond vieren we nog verlate Kerst met cadeaus die nog onder de 
kerstboom liggen. Of wat er na 4 weken nog van de kerstboom over is. Op 
een gegeven moment pakt Esther haar cadeau uit. Het is geen verassing 
meer, want we hebben overlegd dat we deze samen willen hebben. De 

kinderen lachen. Het is een analoge “Korona” weegschaal. Allebei weten we 
hoe laat het is. Nieuwjaarsdag gaan we weer terug naar de gezonde 
levensstijl met verantwoorde en koolhydraatarme voeding. Ik werk snel nog 

een aantal oliebollen en appelbeignets naar binnen. Die pakken ze mij niet 
af. 
 

1 Januari pak ik de weegschaal uit en ga erop staan. Hij doet precies wat je 
van een weegschaal mag verwachten. Conclusie : TE ZWAAR! Na de maand 
december, waarin we de teugels wat hebben laten vieren, ook niet meer dan 
logisch.  
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Inmiddels een kleine week verder heb ik schijnbaar toch wat kunnen doen 
aan vitaliteit, want de extra kilo`s zijn al weg. Al met al ben ik niet 
ontevreden. 
 

Omdat de Nieuwjaarsduik niet door kon gaan, stellen we aan de kinderen 

voor om op 2 januari een dagje naar Texel te gaan. Voor de echte diehards 
bestaat de mogelijkheid om zwemkleding mee te nemen. Tot mijn grote spijt 
voelt niemand zich geroepen om een “frisse start” te maken. Aan de andere 
kant een behoorlijke opluchting, want dat betekent dat ik de zwembroek thuis 
kan laten.  
 

Eenmaal op Texel zoeken we de voor ons bekende plekken op. Bij 
Loodsmansduin gaan we naar de bunkers, in de Dennenbossen staan we 
boven op de uitkijktoren en van daaruit vertrekken we naar “De Slufter”. Dit 

is een prachtig natuurgebied waar door 
een open verbinding met de Noordzee 

een kwelderlandschap is ontstaan. Niet 
alleen voor natuurliefhebbers en 
vogellaars een locatie om je vingers bij af 
te likken, maar ook voor kinderen. Allerlei 
kleine vissen en krabbetjes zijn terug te 
vinden in de verschillende kreken.  

 
We sluiten de dag af in het noorden van 
het eiland. En wel bij de vuurtoren. 
Eenmaal op het strand nemen we een 
zeehond waar, en nog één, en verder op 
weer één. Wat hebben we allemaal weer 

genoten van deze dag. En hoe waardevol 

is het om met je gezin zulke 
herinneringen te mogen maken. Ook deze 
dag is weer voorbij gevlogen en we 
moeten ons haasten om de boot te halen.  
 

Op de zondag nemen we met de kinderen 
nog even de vakantie door en mogen ze 
allemaal aangeven wat ze het leukst 
vonden. Niet de cadeaus, niet het 
vuurwerk maar Texel.  
 

Esther en ik kijken elkaar aan. Ja, we 

hebben zeker wel een goed voornemen. 
Blijven genieten! 
 

-Jeroen Mulder- Ambassadeur Univé 
Wolvega 
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Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 

Een nieuwjaar 

Namens ‘t Hummelhûs willen wij jullie allemaal een goed en gezond nieuwjaar 

wensen. Wij hopen dat u ondanks deze bizarre tijd toch de feestdagen heeft 
kunnen vieren. Ook tijdens deze Lockdown is het rustig op de opvang. We 
zijn met een volle groep gestart met het thema kerst. Samen de bomen 
versieren, knutselen en heel veel kerstliedjes zingen. En aantal kinderen 
hebben nog kunnen genieten van een lekkere kerstlunch. Helaas hebben we 
dit thema afgesloten met een klein groepje en waren alleen de kinderen erbij 
die gebruik maakten van de noodopvang.  

Samen met deze kinderen hebben we de groep klaar gemaakt voor het thema 
winter. Buiten daalt langzaam de tempratuur en stiekem hopen we op een 
witte wereld. Ook tijdens het thema winter staan er weer verschillende 
activiteiten klaar. We maken er samen een leuke tijd van.  

 
Om alvast in het thema te komen heb ik hieronder twee plaatjes gezet, 

kunnen jullie de verschillen vinden?  

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Column 
 

(Winterkost) 

Vaak wordt stamppot gezien als een typisch oer Hollands wintergerecht. 
Stamppot andijvie, boerenkool, zuurkool en natuurlijk hutspot. Hutspot wordt 

dan vaak als bewijs aangevoerd omdat het al tijdens het Ontzet van Leiden 
(3 oktober, 1574)gegeten werd. Wat er in de Spaanse kookpotten zat was 
echter geen stamppot. Het was een gerecht van wortels, vlees, ui en 
pastinaak (aardappels kennen we pas in de 18e eeuw). Het werd 
samengevoegd (“gehusseld”) en gekookt. Vandaar de naam. Het werd ook 
wel hussepot of hutsepot genoemd. Hutspot was toen een verzamelnaam 

voor meer husselgerechten. “Groote Heeren doen zomstijds een lustigh 
mael…..met een hussepot van rund-vleesch en pruymen”. Dat noemde men 
ook hutspot. Maar in ieder geval geen stamppot zoals wij dat later hebben 
leren kennen, waarbij de ingrediënten werden fijn gestampt en vermengd 

met reuzel of spekvet. Maar ook de moderne stamppot is pas zo’n honderd 
jaar populair.  
Stamppot is pas echt groot geworden in Nederland in de tijd van de 

huishoudscholen. Zeg maar zo’n vijftig jaar geleden. Eenpansgerechten zoals 
stamppot waren gemakkelijk te koken en toch gezond. 
 

Maar haring dan? En snert? Er blijft ons werkelijk niets bespaard want ook 

haring is niet echt een oer-Hollands gerecht. Hebben we af gekeken van de 
Engelse en Deense keuken. Pas toen de haring in onze wateren verscheen, 
werd deze meer gegeten. Moet wel even bij vermeld worden dat in Nederland 
een goede manier werd bedacht om de haring lang houdbaar te maken. Dat 
wel. Snert komt dichter in de buurt. Het eerste recept voor deze dikke variant 

van erwtensoep dateert uit het begin van de 16e eeuw. In die tijd was men 
afhankelijk van ingrediënten die lang houdbaar waren. In het geval van snert 

geldt dit dus voor gedroogde erwten en gezouten vlees en knolgewassen. 
Wanneer we serieus op zoek gaan naar echte oer Hollandse gerechten, dan 
moeten we verder terug in de tijd. 
  

De middeleeuwen. Een tijd waar je alleen at wat voorhanden was en liefst uit 
de eigen regio. Aanvoer van bijvoorbeeld verse producten duurde te lang om 
bederf te voorkomen. Vlees en vis kon soms gepekeld worden. Fruit had je 
tijdens het seizoen. Sommige soorten (appels) werden gedroogd en bewaard. 
Maar veel producten waren vaak al bedorven. Kruiden zoals kaneel en komijn 
(uit het Oosten)werden gebruikt om dit enigszins te verzachten. Er werden 
enorme hoeveelheden eieren gegeten. Veel meer als tegenwoordig. Eieren 

waren zelfs een betaalmiddel. Daarnaast werden kip, eend, ganzen en zelfs 
reigers met smaak opgegeten. De arme boeren (Horigen) moesten het doen 
met prei, kool, rapen, ui of andere groenten (wanneer voorhanden), meestal 
met wat havermoutpap en wat hompen brood. Naast vlees, gevogelte en vis 
waren brood en bier het voornaamste eten. Men kende erwten, bonen, 
wortelen, rapen en knollen. Maar berichten daarover zijn schaars.  
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Gezonde mensen aten grote hoeveelheden roggebrood en vlees, die met veel 
bier naar binnen werden gewerkt. In de Middeleeuwen at men om te drinken, 
en dronk men om te eten! Drinkwater was vaak smerig en ziekteverwekkend. 

Bier was zuiver en werd om die reden veel gedronken. Over eetgewoonten 
uit de Gouden Eeuw is weinig bekend. Daarom is een bezoek aan het Frans 
Hals Museum in Haarlem aan te bevelen.  

 

De schilderijen (stil-
levens) van Floris 
van Dijck geven een 
verrassend beeld van 

hoe en wat men at in 
de 17e eeuw. De 
gerechten zijn zo 
levensecht en her-
kenbaar, dat je ze 

als het ware kunt 
aanraken. Een uniek 

kijkje in het 
Hollandse menu van 
400 jaar geleden. 

 

Zegt het jongetje achter mij in het vliegtuig: “Straks thuis weer lekker 
Hollands eten,  hé mam?”  “Pizza of shoarma!”                                                                     

P.R.                         
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Teamgevoel 
 

Deze keer interviewen we wel een heel bijzondere club. Voor dit interview 
hoef ik de deur niet eens uit. De kinderen van Esther en mijn 2 jongste 
kinderen hebben een club opgericht waarbij ze dingetjes huis aan huis 
verkopen. Tyghe Jan Bosma (12) en Berber Mulder (9) zijn de oprichters van 
de club. Zij worden ondersteunt door Hessel Mulder (11), Anand (10) en 

Sebas (8) Bosma.  
 

De club is in 2019 opgericht met als doel, in eerste instantie, om een tent te 
kopen. Bij een niet nader te noemen winkel in Leeuwarden viel het oog op 
een mooie 3-persoons tent. Deze zou goed van pas komen, omdat ze 

aankomende zomer gaan kamperen op Ameland.  
 

Na niet al te lange tijd bedachten ze dat een nieuwe tent helemaal niet zo`n 
goed idee was. Die moesten hun ouders maar kopen.  

Het nieuwe doel is de aanschaf van een Playstation 4, want de tweedehands 
Playstation 3 voldoet niet helemaal aan de wensen van de club. 
Samen hebben ze een aantal regels opgesteld, want zeg nou zelf. “Wat is nu 
een club zonder statuten?”.  
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- Vind je geld op straat, dan geef je het aan de club. 
- De vraagprijs van de spullen wordt door de leden samen bepaald. 
- Af en toe geef je iets aan de club om te verkopen. Dat mag ook geld zijn.  

- Donaties zijn welkom.  
 

Het huis aan huis verkopen gaat in 
verschillende samenstellingen. En 
het moet gezegd worden dat de 
bewoners van Oldeholtpade het 
initiatief goed kunnen waarderen. 
Ze komen vaak met enthousiaste 

verhalen terug over de spulletjes 
die ze verkopen en hoe de 
inwoners van Olpae reageren. 
 

Vragend naar wat er zoal verkocht 

wordt, komt er een enorme 
opsomming van heel diverse 
zaken. Sleutelhangers, keuken-
gerei, wekkers (als je altijd zo 
vroeg wakker bent heb je niets 
aan een wekker), plastic vorkjes, 

handwarmers, tandenborstels 
(nieuw in de verpakking), klein en 
groot speelgoed, decoratie voor 
op een vensterbank, tweedehands 
gerecycled materiaal, zelfge-
bakken koekjes, et cetera.  
 

De leden van de club vinden het 
wel lastig om in de corona tijd aan hun verdiensten te komen. Het is ook voor 
hun crisis zeggen ze met een “stalen” gezicht. Maar, zeggen ze, ze zijn al 
halverwege hun doel. De ogen beginnen te twinkelen. Is een Playstation 4 

niet hartstikke duur? Ja, zegt Tyghe Jan (woordvoerder), maar mijn moeder 
en Jeroen vullen het bedrag aan wanneer we voor € 150,00 hebben verkocht.  
 

Zonder verdere vragen vertellen ze dat ze bij een 
aardige mevrouw wat spullen hebben gekregen 

om door te verkopen. Onder die spulletjes was ook 
een “varkensorkest”. Bij thuiskomst lieten ze het 
aan hun ouders zien. Op Marktplaats werd 

gekeken wat een reële vraagprijs zou zijn. Na het 
vaststellen van de vraagprijs werd contact gezocht 
met hun oma. Deze was wel geïnteresseerd in het 

kleinood en kwam de waar uitgebreid keuren. Na een stevige onderhandeling 
kwam het “varkensorkest” in handen van oma. Alle partijen tevreden.  
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Prikbord 

 

 
 

Weer te koop: 
Door Wajonger gemaakte aanmaakhoutjes 

3 volle zakken voor € 10 
Info: 688374. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Te huur Kantoorpand van circa 80 m2 

in Oldeholtpade met eigen parkeergelegenheid. 

met eigen parkeergelegenheid. 

Voor meer informatie: Albert Landman Tel. 06-20800431 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Goede tehuis gezocht voor bescheiden,  
zilvergezoomde Barnevelder haan (groot) 

Niet voor de winterkost…. 
Anita Exterkate 688571 
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Agenda  

 
08-02-2021 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
06-03-2021 Inleveren kopij Thema: Landlevem 
09-03-2021 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
29-03-2021 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 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 Heerenveen  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. Dorpskrant: NL55 RABO 0371.987.954 t.n.v. 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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