
1 

 

Voorwoord 
 
Maart roert zijn staart… Het is natuurlijk nooit zeker wat de winter op het 
laatste moment nog voor ons in petto heeft, maar met het schrijven van dit 
stukje is het zo goed als lente. 

De temperatuur loopt op, de zon laat zich regelmatig zien en in veel tuinen 
en bermen schieten de krokussen, narcissen en sneeuwklokjes met grote 
getallen uit de grond. ’s Morgens wordt het eerder licht buiten en ‘s avonds 
wordt het later donker. De klok gaat weer een uurtje vooruit… 
 
In een bepaald deel van het dorp worden de inwoners de laatste weken 
opgeschrikt of wakker gehouden door een dier dat een best ijzingwekkend 

geschreeuw produceert. Via Facebook was het al snel duidelijk dat het om 

een vogel gaat en wel de kerkuil. Hoogstwaarschijnlijk is het een mannetje 
en uiteraard in het donker actief en hij wil met zijn geschreeuw goed laten 
merken wat zijn territorium is. 
Of deze man dat ook doet omdat hij een vrouwtje ergens op een nest heeft 
zitten of reeds zoekende is naar een partner, is niet duidelijk. Wie het weet, 

mag het zeggen. Wel zou het natuurlijk fantastisch zijn als er al een nest is, 
met daarin één of meerdere (blije) eieren.  
 
Misschien heeft u een andere voorkeur van een blij ei, de variant gemaakt 
van chocolade met of zonder vulling? Deze liggen alweer in alle soorten en 
maten in de winkel voor de komende paasdagen en dat is stiekem ook wel 

een leuke start van de lente. Geniet ervan! 

 
Kopie voor de volgende dorpskrant inleveren voor: 
 
 

10 mei 2014 

 
 

Thema: “Goede buur” 
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Tweets 
 

Een selectie van de berichten die worden geplaatst over ons mooie dorp 

Oldeholtpade.  
 

Oldeholtpade: De driehoek Pasmalaan/ Hoofdweg genaamd " Domenees 
Hoeke " bloeit....  http://fb.me/11W11ccSY 
 

Kim: Zo lekker de wei in om een potje te ballen tegen Oldeholtpade! 
 

BlikOpWStellingWerf  : Vogelwachtjeugd Oldeholtpade e.o. geeft 

voorlichting en bouwt onderkomen voor Roodborstje: OLDEHOLTPDE - Ruim 
...  http://bit.ly/1kXXoML  

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

Help het kuiken zijn moeder te vinden

http://t.co/ZcD0JVNIOY
http://t.co/eYlMteTiYf
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Buurtpraot 
 
De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 

 

Het wel en wee van Buurtvereniging ‘De Kampen’  
* In het de vorige Holenpathe werd de traditionele winter- barbecue in het 

teken van thema 
Rusland al even 
genoemd. Ondertussen 
ligt dit feestje alweer 
achter ons. Gepland op 
de dag na de opening 
van de Olympische 

Spelen in Sotsji. Gek 
genoeg hadden we dit 
van te voren niet zo 
bedacht. Het bestuur 
van de Kampen is heel 
sterk in ‘het organi-
seren op het laatste 

moment’. Een korte 
intensieve voorbereidingstijd zorgde uiteindelijk weer voor een zeer 
geslaagde avond. De buurtvereniging had dit keer een beperkt budget. De 
uitdaging is iedere keer om de kosten voor de bewoners zo laag mogelijk te 

houden. Door veel zelf te maken en handig in te kopen is het gelukt. Het 
was weer een gezellig feestje. Ook bij het opruimen, de ochtend na het 

feest, liet de buurt zich van z’n goede kant zien. Velen kwamen helpen en 
binnen een half uur was alles weer opgeruimd. Klasse!  
* Er zijn er op De Kampen weer twee chauffeurs bij. Nick Droste heeft zijn 
rijbewijs gehaald. Sander Diever had het al eerder gehaald, maar mag nu 
zonder begeleiding erop uit. Hij is 2 maart 18 geworden. Nick had al even 
de auto van zijn moeder gebruikt en kwam direct met een lekke band thuis. 
Oorzaak onbekend! Jongens van harte gefeliciteerd en wees voorzichtig!  

* In de voorjaarsvakantie zijn er een aantal bewoners op wintersport 
geweest. Zij hebben genoten van veel sneeuw en zon. De omstandigheden 

waren uitstekend! Ze zijn allemaal weer heelhuids thuisgekomen en dat is 
het belangrijkste. Hopelijk blijft dat de komende weken zo, want er zijn nog 
een paar bewoners die de lange latten gaan onderbinden. Veel plezier!  
* Twee buurtbewoners hebben de Olympische Spelen in Sotsji bezocht: 
Geert Kuiper en Monique van den Boogaart. Geert ging er heen voor zijn 

werk als schaatscoach. Monique is later er ook naar toe gereisd en heeft 
genoten van alle gezelligheid. Na al die gezelligheid moest er ook weer eens 
wat gedaan worden. Tijdens het strijken liet Monique het strijkijzer op de 
plavuizen vallen. Gelukkig waren de plavuizen het sterkst! Ja, zo kom je 
gemakkelijk van je werk af.  
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* De crisis in de bouw blijft helaas nog doorgaan. Hopelijk gaat het in de 
nabije toekomst verbeteren. In ieder geval werkt Van Hoogwaarden 
daaraan mee. Zij bouwen een veranda aan hun huis. 

* Het kenmerk van de bewoners van De Kampen is dat ze veel initiatieven 
ontplooien. De bewoners streven doelen na. Zo hebben een aantal dames 
uit Oldeholtpade de wens: een deel van de pelgrimsroute naar Santiago te 
lopen omgezet in een daadwerkelijk plan. De zestallige groep: Louise Sloot, 

Hennie Waldus, Margreet ter Schure, Tekla Nieuwenhuis, Jacqueline Lenis 
(Wolvega) en Marianne Boonstra gaan in de eerste week van oktober 
minimaal 125 km in Noord Spanje lopen. Het eindpunt zal in Santiago de 
Compostella zijn. Iedere dinsdagavond bereiden ze zich voor. Er wordt 
ongeveer 12 km. gelopen. Onder het genot van een drankje en wat lekkers 
worden er nog wat voorbereidingen doorgesproken. Het meeste is nu klaar, 
want de tickets en de overnachtingen zijn geboekt. De dames nemen de 

voorbereidingen heel serieus. Iedere keer wordt er een wandelverslag 
gemaakt, waarin de belevenissen, voorzien van bijpassende foto’s, worden 
beschreven.  
De dames zijn sinds kort ook in het bezit van de Sint Jacobsschelp. Deze 
schelp is het symbool van de heilige Sint Jacobus, waar de pelgrimsroute 
naar vernoemd is. In de Romeinse tijd staat de schelp ook symbool voor 
geboorte en wedergeboorte. Louise heeft de dames deze schelp cadeau 

gedaan met daarbij de spreuk. 
‘Verander je wensen in doelen en je hebt jouw lot in eigen hand.’  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Westerhofstr. G.F. Vosstr. Gorteweg Annemiek de Vries - biek22@hotmail.com 

 

* In de Holenpathe van februari vertelde ik van het illegaal snoeien van de 
hortensia's in mijn tuin. Het snoeien bleef niet bij één keer, maar het 
gebeurde vaker en het wekte irritatie bij mij op. Wat kon ik doen? Na enig 
nadenken besloot ik met de wijkagent te overleggen.  

Zij was op de hoogte van deze activiteiten, maar had gelukkig uit onze 
regio nog nooit een melding gehad. Ik was de eerste, inmiddels zijn het er 
twee meldingen, dat is nog niet genoeg om tot actie over te gaan. 
Is er ook in uw tuin gesnoeid, meld dat dan bij de wijkagent. Het zou 
prachtig zijn als we wat meer zicht krijgen op deze snoeiactiviteiten. Eén 
ding is zeker, als er niets gebeurt, gaat er volgend jaar in ons dorp weer 

gesnoeid worden. Maar misschien hebben we er dan een antwoord op 

gevonden.  
-Heleen Booij, G.F. Vosstraat- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Hoofdweg – Molenbuurt Iris Abma en Marijke Buitenga 
irriiss@gmail.com 

 

* Familie de Vries aan Hoofdweg 173 had afgelopen maand een prachtig 
lenteveld vol krokussen voor hun boerderij. Een lust voor het oog! 

* Nieuw inzameladres blikken: 
De inzameling van lege blikken komt ten goede aan de stichting autisme en 

aanverwante ziektes. Adres: Sietske de Vries, Hoofdweg 144. Als er 

mailto:biek22@hotmail.com
mailto:irriiss@gmail.com
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niemand thuis is, mogen de blikken bij de deur afgezet worden. Alvast 
bedankt. 
* Nieuw inzameladres plastic doppen: 

De inzameling van plasticdoppen (zuivel, frisdrank, e.d.) komt ten goede 
aan de opleiding van blindengeleidehonden. De doppen worden helaas niet 
meer in ons dorp opgehaald, daarom kunt u ze inleveren bij Pet´s Place 
Dierenspeciaalzaak in Wolvega. 

* Achter De Striepe, op het veld van familie Zeinstra, is afgelopen maanden 
een fruitkwekerij aangelegd door Ruben Abma. Zijn bedrijf heet ‘Fruithof 
de Struikrover’ en hij teelt vele ‘zachte’ vruchten: bramen, frambozen en 
bessen. In de volgende Holenpathe zullen we meer over de Fruithof 
vertellen, ook wordt er druk aan de website gewerkt. Op Facebook is af en 
toe al wat te lezen: www.facebook.com/Fruithofdestruikrover 
* Afgelopen maanden zijn Taryn Schomakers en haar vriend druk aan het 

klussen geweest in hun nieuwe huis in Wolvega. Met goed resultaat. We 
wensen jullie samen veel plezier toe! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

Zoekplaatjes: 
* Op het perceel grond voor Hamersweg 2 staan een aantal kuubskisten 
met dakpannen. Waar is het huis waar deze pannen ter zijne tijd op zullen 
komen? 
 

* Op een heel mooie dag begin maart waren Fré en Tinus het gazon aan 
het verticuteren. Er kwam wel zo veel mos van af dat zij heel erg moesten 

zoeken naar de overgebleven grassprieten. 
 

* Bijgaande foto is al helemaal een zoekplaatje. Wordt de bedrijfsauto van 
Kemper voor een bepaalde periode in de stelling getild of komt hij op een 
verhoging (brug) te staan voor het plegen van onderhoud. En is dit alles 
vanwege recessie in de bouw? 

 
 
 

http://www.facebook.com/Fruithofdestruikrover
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Bos- en buitengebied Bianca vd. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl 
Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl 

 

* Meindert is aan zijn schouder geopereerd, maar begint zo langzamerhand 

weer actief te worden. De tractor rijdt weer, we horen de motorzaag weer 
brullen en we zien hem regelmatig fietsen. Gelukkig maar, want voor 

sommige mensen is stilzitten een hele zware straf. 
* Thea Hoogeveen houdt op Hemelvaartsdag een landfair, dit belooft een 
groot feest te worden. Met zeer diverse kramen, zoals de verkoop van oud 
Hollands snoepgoed, kaas, worst, sieraden, Thea’s eigen zeepboutiek en 
noem zo nog maar verder. Dus houd deze datum vrij in uw agenda; een 
mooi festijn en dat zo dichtbij. (www.theazeepboetiek.nl) 
* Bij familie Van den Akker was er op een ochtend paniek in de tent. Een 

oplettende Elisa zag ’s morgens vroeg de pony’s grazen in het land van 
familie De Groot. Gelukkig pakte ze meteen de telefoon en dan mag je 

dankbaar zijn dat er buren zijn die meteen paraat staan en helpen met 
zoeken. Het was geen probleem de pony’s te pakken te krijgen, ze lieten zich 
gewillig meevoeren. Een wijze les om de staldeur voortaan goed op de klink 
te doen! 
* Hendrik en Janny Oostra waren 26 februari 45 jaar getrouwd en hebben 

daarom een mooi feest gehouden. 
* De ‘Hortensiaknippers’ zijn ook al gesignaleerd in het bos- en 
buitengebied. Dit blijft een vreemde zaak. 
Gisteravond vond het sportgala van de Stellingwerven 2014 plaats in 
Wolvega. 
* Op 11 maart vond het sportgala van de Stellingwerven 2014 plaats in 

Wolvega. Het was een geweldige avond waarbij Erben Wennemars 
uitgenodigd was als gast spreker. Sportploeg van het jaar: De Hoeve 
(korfbal), Sportvrouw van het jaar: Arrianne Aukes, Sportman van het jaar: 
Crispijn Ariens, Sportvrijwilligers van het jaar: Tinus Prins en Jan Echten 
De Oeuvreprijs was voor Jan Eise Kromkamp  
Nick Maatman was genomineerd als sporttalent o.a. door het winnen van de  
Nederlandse titel bij de jeugd en de Friese titel bij de senioren. Hij kreeg 

daarvoor onder meer een cheque uitgereikt van € 200,- euro. Gefeliciteerd. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wetenswaardigheden 
 

Beëindiging inzameladres kaarten 
Jaren heb ik voor de Stichting Fibrose (taaislijmziekte) ansichtkaarten en 
postzegels ingezameld. Deze werden door de Stichting op markten en 

beurzen verkocht. De opbrengst kwam ten goede van de fibrose patiënten.  
Tegenwoordig worden er veel mooie kaarten verstuurd, maar deze hebben 
voor verzamelaars geen waarde. Alleen ansichtkaarten met postzegels 
hebben bij verzamelaars waarde. Helaas worden er hiervan weinig 
aangeboden. Ik wil iedereen die kaarten en of postzegels voor de fibrose 
heeft gebracht, heel hartelijk bedanken. 
-Groet, Tineke Post- 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
http://www.theazeepboetiek.nl/
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Bedrijven tonen wat ze in huis hebben op informatiemarkt 
Op 12 april van 10.00 tot 16.00 uur presenteren twaalf regionale bedrijven 
zich tijdens de infomarkt Comfortabel Wonen, op het terrein van 

Bouwbedrijf Kemper. Het is reeds voor de vierde maal dat Gerard vd Vegt, 
Fré Diever en Wim Kemper op deze wijze het wonen c.q. bouwen bij een 
breed publiek onder de aandacht willen brengen. 
 

De bedrijven laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van 
comfortabel, behaaglijk, energiezuinig, onderhoudsarm en veilig wonen. 
Er wordt onder meer aandacht besteed aan het aspect energiebesparing 
doormiddel van bouwkundige aanpassingen, diverse soorten beglazing of 

energiezuinige verwarming. Om veilig te kunnen wonen is het aanbrengen 
van inbraakwerend hang- en sluitwerk vaak een simpele ingreep, die in 
deze tijd niet overbodig is. Bij comfortabel wonen speelt ook het interieur 

een belangrijke rol. Hieraan wordt aandacht besteed door bedrijven die 
actief zijn op het gebied van woonmode, decoratie en ontwerp. Mede door 
ons drukke en jachtige leven stellen we het op prijs om in onze spaarzame 
vrije tijd te genieten van huis en tuin. En wat is er dan prettiger dan 

bepaalde werkzaamheden uit handen te geven aan gespecialiseerde 
bedrijven? Ontzorgen past helemaal in deze huidige tijd.  
Kortom, alles wat binnen of buiten de woning van toepassing kan zijn om 
comfortabel te kunnen wonen komt aan bod.  
 

Volop ideeën 
De aanwezige ondernemers kunnen u adviseren en informeren. Ook kunt u 
ideeën opdoen met betrekking tot nieuwe technieken en mogelijkheden.  

Naast de aanwezige bedrijven wordt er ruimte ingericht voor entertainment. 
Gitaarclub de Capodastro’s zal vanaf 13.30 uur bijdragen aan de gezellige 
en gemoedelijke sfeer die deze infomarkt kenmerkt. Het terrein van 

Bouwbedrijf Kemper in Oldeholtpade is te vinden aan de Hamersweg 4. De 
toegang is gratis. 
-Maria Kemper- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Paasvuur 
De bult is geopend op zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het is 
dan mogelijk om tegen een kleine bijdrage al uw tuin en snoeiafval te 

brengen.  

Geen stobben,pallets en geverfd hout. 
Op vrijdag 18 april (goede vrijdag) is de bult de hele dag geopend. Van 
9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.  
Buiten deze tijden is het mogelijk om op afspraak te brengen. 
De kosten: kleine kar € 2,- grote kar € 4,- 

Voor een afspraak of verdere informatie kunt u contact opnemen met Erwin 
Kuipers tel nr 0620627423 of Otto Kuipers tel nr 0619952548 
 

Paasvuur 

Op eerste paasdag (20 april) om 20.30 uur op het terrein 

achter de kerk 
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Werkgroep digitalisering 
Het plaatselijk belang heeft de wens uitgesproken om belangrijke gegevens 
van Oldeholtpade te digitaliseren, zoals in vele dorpen om ons heen al 

gebeurt. Het gaat om historische gegevens die betrekking hebben op 
Oldeholtpade. We gaan de nog aanwezige gegevens digitaliseren. Zowel 
van alle huidige verenigingen als van vroegere verenigingen. Ook willen we 
oude verhalen optekenen en vastleggen. Met oude verhalen bedoelen we 

verhalen en anekdotes over hoe men leefde en werkte in het dorp. Ook 
willen we van de verenigingen graag jubileumboeken, jaarverslagen, oude 
krantenknipsels, foto’s en dergelijke digitaliseren.  
U begrijpt dat het Plaatselijk Belang dit niet alleen kan. Er is een werkgroep 
digitalisering in het leven geroepen. Deze groep vrijwilligers is al een paar 
keer bij elkaar geweest om te brainstormen over hoe de digitalisering aan 
te pakken. Men is afhankelijk van de bereidwilligheid van de verenigingen 

en de medewerking van vele oude- en oud-inwoners van Oldeholtpade. Het 
zal zeker enige jaren kosten om alle gegevens te verzamelen en te 
verwerken. We hopen dat de verenigingen hun archief ter beschikking 
stellen. Graag willen we foto’s vastleggen die in uw bezit zijn zoals 
bijvoorbeeld klassenfoto’s en foto’s van vroegere verenigingen. Alle 
documenten gaan weer terug naar de eigenaren. Er komt een digitaal 
archief wat door iedereen in te zien is. Het is echter mogelijk om gegevens 

voor derden te blokkeren als iemand zijn gegevens wel beschikbaar wil 
stellen, maar niet wil dat derden dit in kunnen zien.  
Contactpersoon werkgroep digitalisering: Tienus Diever. 
E-mailadres: gdiever@hetnet.nl 

 

Oproep 1 Als er mensen zijn die een verhaal of anekdote hebben over de 

historie, over een voormalig bedrijf en hoe dat was, stuur dan een mailtje. 
Hebt u oude gegevens van een vereniging die u wel wil laten digitaliseren, 
dan ook graag een mailtje naar de contactpersoon. De huidige verenigingen 
worden benaderd.  
Oproep 2 We zijn opzoek naar een A3 scanner die werkt op Windows 7 of 8 
of draadloos is. 
Oproep 3 De vrijwilligers van de werkgroep digitalisering Oldeholtpade zijn 

op zoek naar de volgende documenten van de IJsclub: 

* De notulen van 1929 tot 1957; * Foto’s en film van het 100 jarig bestaan 
* Historische foto’s.  
Tienus Diever, gdiever@hetnet.nl 

 

mailto:gdiever@hetnet.nl
mailto:gdiever@hetnet.nl
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 

Plaatselijk Belang viert 75 jarig bestaan 
 
Plaatselijk Belang Oldeholtpade bestond op 14 februari 2014 precies 75 
jaar. Dit heugelijke feit hebben wij samen met onze leden gevierd tijdens 
de ledenvergadering op 18 februari. Naast de leden was ook wethouder 
Jack Jongebloed aanwezig die namens de gemeente een attentie voor 
Plaatselijk Belang had meegebracht in de vorm van een envelop.  

Het bestuur heeft tijdens de ledenvergadering kenbaar gemaakt dat ter 
gelegenheid van het 75-jarig jubileum een bankje in het midden van het 

dorp wordt geplaatst. Ook wordt er een bordje geplaatst bij de onlangs 
gerenoveerde driesprong met de naam Dominee’s Hoeke. De driesprong 
werd in het verre verleden ook wel dominee's hoeke genoemd. Deze 
benaming krijgt de driesprong nu terug. Via Facebook en de website van 
het dorp vindt u de beelden van de plaatsing. 

De ledenvergadering is druk bezocht. Onder het genot van een kop koffie 
met oranjekoek werd stilgestaan bij het 75-jarig bestaan. Daarnaast was er 
ook een bestuurswisseling. Anita Exterkate en Wilfred Ouwerkerk hebben 
na vele jaren inzet het bestuur verlaten en daarvoor in de plek zijn Tecla 
Nieuwenhuis (secretaresse) en Femmie Raggers (campingbeheer) 
toegetreden tot het bestuur.  

Vervolgens hebben Andries van Huizen en Freddy de Vries een prachtige 
presentatie gegeven in beeld en woord over ons dorp. Voor velen 
herkenning en veel herinneringen ophalen.  
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond.  

Voor de laatste keer een stukje van mijn hand -Anita Exterkate- 

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

De Striepe 
 

Na de voorjaarsvakantie heeft het voorjaar zijn intrede gedaan op school. 

De versiercommissie heeft de school al in Paassfeer en lentesfeer gebracht. 
Het ziet er dus gezellig uit in de gangen en de lokalen. Dat kwam goed uit, 
zo konden we tijdens de open dag ouders en andere belangstellenden 
verwelkomen in een sfeerrijke school. 

Ook op het schoolplein is hard gewerkt. Zaterdag 8 maart was 
de klusdag waarop flink de handen uit de mouwen zijn gestoken. 
Er is gewerkt aan de beplanting, het plaatsen van keien en 

betonnen tuinbankjes. Tussen de middag was er gezorgd voor 
soep en broodjes en zo kunnen we terug kijken op een gezellige 
dag. We zijn erg blij met het resultaat en hopen er nog lang van 
te mogen genieten.  
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Ook na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een project Heemkunde; 
het thema was natuur in de Stellingwerven. Tijdens de opening gingen 
de kinderen tekeningen maken aan de hand van een Stellingwerfs verhaal. 

Daarnaast werd er in groep 7/8 een heuse viswedstrijd gehouden. De 
vogelwacht kwam op bezoek en alle kinderen kregen een erfgoed les van 
Marjolein Spittele. Misschien bent u wel wezen kijken naar de 
tentoonstelling die tijdens de open dag voor iedereen geopend was. Voor 

foto’s verwijs ik u naar onze site www.obsdestriepe.nl  

Dan gaan we nu richting Pasen; ook in de komende periode staat er 
voldoende op het programma: 
- Op 2 april doen we met de kinderen mee aan de grote rekendag, dat 
betekent dat op die dag voor alle kinderen uitdagende rekenopdrachten op 
het programma staan. 
- Op 7 april wordt de 2-jaarlijkse Unicefloop gehouden op de voetbalvelden 

van VVO. De kinderen zullen met een lijst langs de deuren gaan. 
- Op 16 april is het schoolvoetbaltoernooi wederom op de voetbalvelden in 
Wolvega en op 25 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. Hoe we 
dat dit schooljaar precies in gaan vullen weten we nog niet, hoe e.e.a. is 
verlopen leest u in de volgende editie van de Holenpathe. 

Ondertussen is de uitslag van de Cito Eindtoets bekend. Juf Suzanne heeft 
adviesgesprekken gevoerd met de kinderen van groep 8 en hun ouders. Nu 

weet iedereen naar welke school hij of zij volgend schooljaar gaat. 

Op personeelsgebied is er ook blij nieuws: onze juf Anja van groep 1 en 2 
is zwanger. Eind september verwachten zij en haar partner hun eerste 

kindje. We wensen juf Anja een voorspoedige zwangerschap toe. 

In mei zijn we weer van de partij, dan zult u kunnen lezen 
over de laatste periode van het schooljaar. De tijd van het 

schoolkorfbaltoernooi, de schoolreizen, de musical en 
natuurlijk het afscheid van groep 8. 

Voor nu wens ik iedereen alvast fijne Paasdagen toe, succes 
met het zoeken naar blije eieren en tot de volgende 
Holenpathe! Namens het Striepe team -Anita de Vries-  

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

Kangoeroe Klup 
 
Hallo allemaal, 
Daar zijn we weer! En wat hebben we weer veel meegemaakt de afgelopen 
weken. Allereerst hebben we weer een nieuw vriendje dat elke zaterdag bij 
ons komt trainen, zijn naam is Zenna, welkom! 

Naast onze wekelijkse zaterdag trainingen hadden we het afgelopen weken 
druk. Op zaterdag 18 januari hadden we ons eigen Kangoeroe-evenement 
in De Steense. Het thema was ‘kabouterland’ en bijna iedereen kwam 
verkleed. Ruim 120 kinderen van verenigingen uit de buurt waren er om 
samen met ons spelletjes te spelen. Wat was het super leuk! We willen alle 

http://www.obsdestriepe.nl/
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jeugdspelers van SCO bedanken voor alle hulp bij de spelletjes. Het was 
een geslaagde dag! 
Ook het weekend van 8 en 9 februari waren we heel druk. Op zaterdag 

gingen we, samen met de F-jeugd, naar Monkey Town. Dat was echt super 
gaaf! Alle kinderen waren er en ook enkele mama’s. We hebben 2 uur lang 
gespeeld en gerend, tot we helemaal moe waren. We kregen ook nog chips 
en ranja. Eigenlijk waren de meeste kinderen nog niet uitgespeeld na die 2 

uur, dus misschien kunnen we er volgend jaar een uurtje langer heen! 

Zondag was een hele spannende dag. We mochten oplopen bij SCO 1! 
Helaas konden niet alle Kangoeroes hierbij aanwezig zijn, maar we waren 
toch met een grote groep. Het was wel een beetje eng. De tribunes zaten 
helemaal vol en toen gingen ook nog alle lichten uit en moesten we in het 
donker oplopen. Gelukkig hadden we allemaal een kangoeroe knuffel in 
onze hand, dat maakte het een stuk minder eng. Eigenlijk was het wel heel 

leuk! In de rust van de wedstrijd mochten we in het midden van het veld 
laten zien wat wij altijd doen bij een Kangoeroe training. 

Zaterdag hebben we weer een gewone training. In de maand maart beleven 
we nog een hoop leuke dingen. Dan komen er weer een paar nieuwe 
kindjes bij onze training kijken. Hierover vertellen we dan wel in onze 
volgende update! Ben je benieuwd naar wat wij allemaal doen? Kom dan 
eens kijken op zaterdagochtend van 9.30 tot 10.15 uur in De Striepe in 

Oldeholtpade. Of neem een kijkje op www.kvsco.nl. Daar hebben wij onze 
eigen Kangoeroe Klup pagina! 
Tot de volgende keer! Groetjes van alle ‘Kangoeroes’. -Cobie Brand-  

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

 

S.C.O. 
 

De korfballers gaan met een goed gevoel het veld op  

Op dit moment zitten de korfballers in de overgang van de zaal naar het 
veld. Het zaalschoeisel kan de kast in en de veldschoenen worden 
tevoorschijn gehaald. Met de huidige weersomstandigheden is dat geen 
straf. Ook al kunnen de komende weken ons nog wel doen hunkeren naar 
de zaalvariant. Uiteindelijk heeft SCO in de laatste competitieronde het 

vege lijf gered: Een narrow escape tegen nummer voorlaatst KVA uit 

Amstelveen. Dus ook volgend jaar Hoofdklasse Korfbal in De Steense. 
Daarnaast waren er zaaltitels voor de A1, B1, B3 en F2. Met slechts één 
degradatie kunnen we met tevredenheid terugkijken op het zaalgebeuren. 
Tevredenheid past ook bij het feit dat SCO dit jaar in de zaal wel aan zijn 
arbitrale verplichtingen wist te voldoen. Daarmee werd een sportieve 
sanctie en een financiële boete voorkomen.  

Bekend werd ook dat SCO in de komende tijd op zoek moet naar een 

nieuwe hoofdtrainer, een lastige klus. Onze trainer-coach Hillebrand Diever 
heeft te kennen gegeven na bijna drie jaar te willen stoppen. Daarnaast 

http://www.kvsco.nl/
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dreigt er door blessures en zwangerschappen een tekort aan dames, met 
name bij de selectie. Zaken die niet zo gemakkelijk op te lossen zijn. 

Het KNKV heeft besloten de veldafmetingen aan te passen. Op het veld 

mogen dezelfde afmetingen als in de zaal gehanteerd worden, dit om het 
spel aantrekkelijker te maken. Deze aanpassingen zijn op een grasmat 
makkelijker te realiseren dan op een kunstgrasveld. Daarnaast zijn er 
voorstellen gelanceerd om het spel voor de allerjongsten gemakkelijker en 

aantrekkelijker te maken. Het beachkorfbal moet een belangrijke variant 
worden in de verdere internationalisering van de korfbalsport. Een 
duidelijke opdracht van geldschieter NOC/NSF.  

Andere in het oog springende zaken zijn: De nominatie voor Sportploeg van 
het jaar in de Stellingwerven; het NK in Roermond voor SCO B1; de 
jaarlijkse relatieavond; de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi in 

Noordwolde; alsmede het internationale KWC <19 in het paasweekend in 

Leeuwarden met een flink aantal A-junioren van SCO en hèt 
korfbalevenement van het jaar: De zaalfinale in Ahoy op 4 april.  

In de komende veldperiode strijdt onze hoofdmacht voor lijfsbehoud: op 13 
april thuis tegen Wageningen, op 4 mei tegen HKV/ Ons Eibernest, op 18 
mei tegen De Hoeve 1. Aanvang steeds om 14.30 uur.  

Voor meer recente informatie over de lopende zaalcompetitie en de 
vereniging kan men terecht op www.kvsco.nl. -Reint Oostra- 

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

Tennisvereniging In Et Hoolt 
 
Tennisvereniging In et Hoolt maakt zich op voor een blij jaar. Het vieren 
van het 25-jarig bestaan van de vereniging is een mijlpaal en dat moet 
gevierd worden. De festiviteiten zullen op 30 augustus 2014 plaatsvinden. 

De lustrumcommissie is actief om er een mooi programma voor samen te 
stellen. 

Het is voor de leden van In et Hoolt een geweldig winterseizoen geweest. 
Slechts 5 dagen moesten de banen worden gesloten in verband met vorst 
en opdooi en dat is zeer uitzonderlijk. Dat betekent dus veel mogelijkheden 
om ook in de winterperiode te blijven tennissen op de buitenbanen. En dat 

is ook gebeurd. Meerdere competities hebben in deze winterperiode 

plaatsgevonden en ook de tennislessen konden gewoon doorgaan. Barry 
Oostra is kampioen in de zogenaamde laddercompetitie geworden. Zo zie je 
maar weer dat het komen wonen in Oldeholtpade direct succes oplevert. 

Tijdens de algemene ledenvergadering eind januari, is Henk Wuis als 
bestuurslid vertrokken. Uiteraard is hij met veel dank voor zijn inzet 
uitgezwaaid. Bram van Schagen is benoemd als zijn opvolger. Bram gaat de 
jeugdcommissie vanuit het bestuur coördineren. Naast Bram zitten 

Annemiek Kremer en Eric v.d. Linden in de jeugdcommissie. 

De voorjaarscompetitie van de KNLTB start begin april en meerdere teams 

hebben zich opgegeven voor de competitietraining die wederom door onze 

http://www.kvsco.nl/
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tennisleraar Luuk v.d. Duim wordt gegeven. Naar het zich laat aanzien 
starten er maar liefst 10 teams in deze competitie. In et Hoolt kan zich heel 
goed meten met de competitiedeelnemers van de andere verenigingen uit 

onze regio. Er is altijd wel een, soms zelfs meer, kampioenschap te melden. 
We gaan er voor om dat ook dit jaar voor elkaar te krijgen. 

Tot slot van dit stukje even een paar wist - u - datjes: 

Wist u dat … 

… het lidmaatschap van In et Hoolt maar €90,- per jaar bedraagt? 
… dit voor jeugdleden (basisschoolleeftijd) zelfs maar €20,- is? 
… u voor dat geld het hele jaar (op enkele dagen na) heerlijk op onze 3 

banen kunt tennissen? 
… er in Oldeholtpade nog verschillende mensen wonen die kunnen 

tennissen, maar dat bijna nooit meer doen? 

… met een beetje les, die tennisvaardigheid zo weer tevoorschijn komt? 

Enfin, het aanbod van In et Hoolt om (letterlijk) weer aan de slag te gaan, 
lijkt ons een goed voorbeeld van een blij ei-gevoel. Op naar de lente! 

-Frank Booij, secretaris- 

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

 

Karkeproat 
 

Blij Ei, als thema? Na mijn vorige column, waarin ik wat heb 

geklaagd over de vermeende dioxine in eieren van hobbykippen, moet ik 

hier toch iets moois van maken. Ik doe mijn best. 

Nu het voorjaar in de lucht zit, hoor je niemand klagen ‘dat het veel te 
vroeg is’ terwijl er vorig jaar veel gemekkerd werd over het ‘late voorjaar’. 
Kortom we zijn blij dat het zo uitvalt. ‘Eén ei is geen ei, twee ei is een half 
ei, drie ei is een Paasei!’. Een versje dat ik in mijn jeugd wel hoorde als we 
met een palmpasenstok liepen. Dit oude gebruik leeft nog volop. Met 

palmpasen gaan de kinderen van de zondagsschool weer palmpaasstokken 
maken. Wij als ouderen zullen dat te zien krijgen na de kerkdienst in 
Nijeholtpade, als we in het MFC samen koffie drinken. Een ‘Haantje op een 
stokje’ met eieren eraan gehangen, groene versierselen en vooral veel 

lekkers. U bent, zoals altijd, van harte welkom dit mee te vieren (zie 
www.pkn-tono.nl). 

Waarom gaat het in het voorjaar, en met Pasen vooral, over eieren? Het ei 

is een begin van leven; in het voorjaar leggen de vogels eieren en dan 
weten we dat de lente begonnen is. Die eieren staan dus voor het nieuwe 
leven. Dat mag je vieren.  

De koppeling met Pasen is ook logisch want Pasen is het feest van het 
nieuwe leven, dat we gekregen hebben door wat Jezus Christus voor de 
mensheid heeft gedaan. De grote vijand is daarmee, op termijn, verslagen. 
Het leven krijgt weer alle ruimte! Die vijand is alles wat het leven afbreekt 

en somber maakt, de duivel, de tegenspeler, de winter, het donker. Omdat 

http://www.pkn-tono.nl/
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dit geen kerkblad is, zal ik hier niet over uitweiden, maar u mag me er altijd 
naar vragen! Belangrijk is dat ook Pasen gevierd mag worden. Daarom 
krijgen we ook een extra vrije dag! 

Pasen is ook de afsluiting van de Vastentijd die met Carnaval begon. Op de 
woensdag na het Carnaval haalden de Rooms Katholieke gelovigen een 
askruisje in de kerk en dan begon de vastentijd die duurde tot en met 
Pasen. Protestanten noemen het tegenwoordig ‘de 40 dagen- tijd’. Ik heb 

niet de indruk dat er nog veel gevast wordt zoals vroeger (geen vlees eten, 
niet snoepen, geen alcohol en ook niet roken) maar toch hebben mensen 
ook tegenwoordig wel behoefte om een tijd van bezinning in hun leven in te 
bouwen. ‘40 dagen zonder’ is misschien wat veel, maar je hoort van 
mensen die hun mobiel een tijd anders, of niet, gebruiken. Even niet op 
Facebook, geen WhatsApp, rust in je hoofd laten weerkeren. De drank een 
tijd laten staan is ook niet verkeerd. Over roken hoef ik het niet te hebben. 

Het is natuurlijk wel zaak om er iets van te leren, van die bezinningsperiode, 
om hierdoor in het vervolg verstandiger te leven, denk ik. In mijn jeugd in 
Twente ging men na het vasten ‘de schade weer inhalen’. Men at bij het 
Paasontbijt zoveel eieren als je maar opkon. Er zat een wedstrijdelement in. 
Ik had een oom die er 14 achter elkaar opat (ze hadden zelf kippen). Maar 
lekker was het allang niet meer. Dan ben je verkeerd bezig, lijkt mij. Met die 
oom is het trouwens slecht afgelopen, hij overleed aan een maagkwaal. 

Hoe dan ook: Ik wens alle lezers goede Paasdagen toe, met of zonder 
bezinning in de dagen ernaar. Als je er in dankbaarheid van genieten kunt, 
mag een ei er zeker bij! -Ds. Den Hollander- dsdenhollander@hotmail.com 

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

 

Ons Genoegen 

Jubileum 

Dinsdag 4 maart hielden we onze jaarvergadering in café De Rustende 

Jager. Dit jaar een bijzonder gebeuren omdat er een aantal zaken aan de 
orde kwamen die zeker een vermelding verdienen. Zo was er een 

vertegenwoordiger van het bestuur van de bond van zangkoren aanwezig. 

Hij heeft een aantal leden extra in het zonnetje gezet. In ons 75-jarig 

jubileumjaar was er aandacht voor het 50-jarig lidmaatschap van Jan 

Hofstee, het 45-jarig lidmaatschap van Geert Kroes en het 25-jarig 

lidmaatschap van Immie Visser, allen werden gehuldigd. Daarnaast is ons 
Jannie Hofstee vanuit bondswege gehuldigd voor het 70-jarig lid zijn van de 

bond. Al deze jubilarissen kregen de daarbij passende decoraties en een 

oorkonde.  

Daarna kon de vergadering verder en bleek dat we als vereniging goed 

bezig zijn. De financiën zijn keurig op orde en er worden diverse activiteiten 

georganiseerd. Bij de bestuursverkiezing stond nog een bijzondere wisseling 
in het bestuur op de agenda. Na 40 jaar als voorzitter van onze vereniging 

te hebben gefungeerd, werd de voorzittershamer door Jan Hofstee over 

gedragen aan Anneke Kuperus. In een speciaal dankwoord was er veel lof 

mailto:dsdenhollander@hotmail.com
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voor de scheidende voorzitter en er werd een passend afscheidscadeau 
overhandigd. Tevens was er een bloemetje voor zijn echtgenote Jannie. Na 

alle overige plichtplegingen werd de vergadering omstreeks 10.30uur 

afgesloten. 

Jubileumconcert  
Zoals al aangegeven bestaat ons koor dit jaar 75 jaar en een 
jubileumconcert is dan ook te verwachten. Dit concert is op zondag 13 april 

in de Kerk in ons dorp. We nodigen u van harte uit dit concert te bezoeken. 
De aanvang zal om 14.30 uur zijn. Onder leiding van onze dirigent Hinke 
Jelsma zal het koor zich inzetten om u een fijne middag te laten beleven. 
Naast een paar good oldies staan er nieuwe nummers op het repertoire. We 
kunnen u die middag ook direct informeren over het behaalde resultaat op 
het jaarlijkse concours van de Friese bond van zangkoren, dat een weekend 

eerder plaatsvond in Joure.  
Met genoegen, - Henk Raggers- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderpagina De Striepe 
 

Groep 1 en 2 

 
Als ik een vogel was, dan…… 
Ilana:   … ga ik een ei leggen en dan komt er een vogelkuiken. 
Femke:  … ga ik vliegen, sneller dan een vliegtuig. 

Alexander: … ga ik zaadjes oppikken. 

Thyme:  … wil ik uit een ei komen. 
Frederique:  … ga ik takjes opzoeken voor een nestje. 
Rowena: … ga ik takjes oppikken en daar maak ik een nestje van. 
Erin:  … zat ik op een hoge tak. 
Ruben:  … zat ik in een nest. 
Tessa:   … ga ik vliegen en fluiten. 
Yara:  … ga ik vliegen, hoog in de lucht 

Floor:  … ga ik vliegen, naar de wereld. 
Kirsten: … ga ik eitjes leggen. 
Lieke:  … ga ik vliegen en een medaille winnen met een race. 

Ties:  … ga ik een nestje bouwen. 
Lois:  … ga ik naar huis vliegen. 
Foske:  … ga ik naar Frankrijk vliegen. 
Merle:  … ga ik zaadjes zoeken. 

Liana:  … ga ik vliegen naar Canada. 
Rosa:   … ga ik schommelen op een tak.  
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’t Speulhoolt 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Koningsdag 2014 * 
 

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt organiseert op 26 april een gezellige 
morgen voor alle inwoners groot en klein van Oldeholtpade. 

Versierde fietsen optocht 
 Verzamelen op het schoolplein van de Striepe 
 Start optocht 9:45 uur, door het hele dorp 
 Einde optocht bij de kleine speeltuin in de Hofsteestraat 
Aansluitend: 
 Na de fietsoptocht Spelletjes Circuit tot tot 12:00 uur  
 Koffie, limonade, poffertjes, hamburgers etc. in onze tent 

 Winnaars worden rond 12:00 uur bekend gemaakt 

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

Ledenvergadering ‘t Speulhoolt 
 

Op vrijdag 18 april a.s. houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in café 
De Rustende Jager te Oldeholtpade. Hierbij nodigen wij alle leden uit om 

hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. 
 

Agenda 
1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 19-4-2013 
4. Jaarverslag 2013 
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend & niet herkiesbaar: Trea Bosma en Femke van Hoogwaarden. 

Mogelijkheid tot aanmelden als nieuw bestuurslid. 
8. Pauze 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

Wij zien u graag verschijnen, -Bestuur ’t Speulhoolt- 
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Jeugdvogelwacht 
 

Nestkastjes maken bij bouwbedrijf Kemper 
 
Zondagochtend 2 februari heeft de jeugd van de vogelwacht nestkastjes 
gemaakt bij bouwbedrijf Kemper. Om 9.30 uur mochten we bijna 30 

enthousiaste kinderen verwelkomen. De kinderen werden in 2 groepen 
verdeeld. Om de beurt gingen de groepen nestkastjes timmeren en kregen 
ze informatie over vogels. De kinderen vonden het prachtig om met hulp 
van een aantal ouders zelf gaatjes te boren en het nestkastje in elkaar te 
zetten, ze waren ook erg blij met het resultaat.  
 

Johan en Freddie de Vries hadden een vogelquiz gemaakt en kwamen tot de 
ontdekking dat de kinderen heel veel over vogels weten. Ook dat ze ook de 

geluiden van verschillende vogelsoorten goed wisten te herkennen. Het 

geluid van de Grutto bleek nog lastig, maar de Kievit, de Kraai en de bosuil 

haalden ze er feilloos uit. Al met al een leuke activiteit met een hoge 
opkomst en tevreden kinderen met een prachtig nestkastje. Laat de vogels 
maar komen!  
 

Voor meer informatie over de vogelwacht: 
vogelwachtoldeholtpade@outlook.com 
 

Op donderdag 27 maart a.s. is er een ledenvergadering om 20:00 uur 
in Dorpshuis ‘De Bult’ te Ter Idzard voor leden en potentiele leden. De 

vergadering wordt afgesloten met een lezing door boer Frans Zwaagstra die 

onder andere te zien was bij “Man Bijt Hond”. 

mailto:vogelwachtoldeholtpade@outlook.com
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Kinderpagina Rebus en kleurplaat 
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Prikbord 
 

 
Gezocht: binnen-, of in de omgeving van Oldeholtpade,  
stalling met mooi stukje grasland om mijn Belgisch trekpaard  
Gijs te stallen. Het liefst met andere paarden. 
Gijs is een driejarige ruin en enorm sociaal met  
andere paarden en dieren. Zoals een koudbloed betaamt,  
ook erg rustig en schrikt niet snel. 
Ik wil hem graag buiten hebben staan in de nabije omgeving,  
omdat dit voor Gijs het meest prettig is. 
Groeten, Hidde Romeijn, Westerhofstaat 7 Oldeholtpade 
hromeijn@gmail.com 06 - 2788 36 40 

 

 
 
 
 
In mijn tuin heb ik mooie vaste planten  
die een plekje elders zoeken. 
 Heb je interesse?  

Bel dan 688451. Heleen Booij. 
 
 

Sinds een aantal weken hebben  

wij een rode kat die is komen aanlopen.  
Wie weet van wie deze kat is?  

Alfred en Karin,  
Hamersweg 12, 06-20859552. 

 
Uiterlijk 10 mei kopij inleveren  
Thema ‘Goede buur’  
holenpathe@gmail.com 
 

 
 

 
 
Koningsspelen 26 april as. 
Vanaf 9.30 uur 
Versierde fietsen optocht 
en spellencircuit 
 
 
 

Donderdag 27 maart: 

Jaarvergadering 
Vogelwacht 

Oldeholtpade e.o. 
20.00 uur in De Bult te Ter 

Idzard 
 

 

mailto:hromeijn@gmail.com
mailto:holenpathe@gmail.com
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Kookrubriek 

Eierballen 

Bereiden 

Breng in een pan een ruime laag water aan de kook en leg de eieren erin. 
Kook de eitjes in 4-6 minuten bijna hard. Leg ze in een vergiet en spoel ze 
af met koud water. Pel de eieren. Meng het gehakt met de currypasta, 2 

theelepels zout, het paneermeel, de helft van het losgeklopte ei (de rest 
van dit ei wordt niet gebruikt) en de koriander. Kneed alles goed door tot 
het gehakt smeuïg is. Verdeel het gehakt in 8 gelijke porties. Duw in elke 
portie gehakt een eitje en vorm het gehakt rond het eitje tot een glad 

balletje. Verhit de olie in een koekenpan en bak de gehaktballetjes in 10-15 
minuten rondom bruin en gaar. Snijd het kropje sla in heel fijne reepjes en 
verdeel deze over een schaal. Leg de gehaktballetjes erop. 

 

Ingrediënten 

 8 eitjes  

 250-300 g rundergehakt  

 1 eetlepel milde Indiase currypasta (pot)  

 1/2 zakje verse koriander (a 15 g), fijngesneden  

 1 kropje little gem (sla)  

 2 eetlepels paneermeel  

 1 ei, losgeklopt  

 3 eetlepels (roerbak)olie  
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De Striepe groep 1 en 2 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Agenda 

22-03-2014 Klussendag Camping 9.00uur Campingterrein 
27-03-2014 Jaarvergadering Vogel-

wacht Oldeholtpade e.o. 
20.00 uur De Bult Ter Idzard 

07-04-2014 Unicefloop schoolkinderen Voetbalveld VVO 
12-04-2014 Informatiemarkt wonen 10.00 uur Kemper, Hamersweg 
13-04-2014 Jubileumconcert Ons 

Genoegen 

14.30 uur Kerk Oldeholtpade 

17-04-2014 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
18-04-2014 Ledenvergadering Speel-

tuinvereniging ‘t Speulhoolt 
20.00 uur Café vd Meer 

20-04-2013 Paasvuur Terrein achter de kerk 

26-04-2014 Fietsoptocht en spelcircuit 9.30 uur verzamelen De Striepe 
10-05-2014 Kopij inleveren  

Thema ‘Goede buur’ 

holenpathe@gmail.com 

19-05-2014 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 19.00 uur plaatsen 
29-05-2014 Landfair Scheenebos 10.00 uur Scheenebospad 8 
13/14/15-06 Dorpsfeest Evenemententerrein 
23/24-08-2014 Bottemadagen Evenemententerrein 
 

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: Iris Abma Gerlinda Delfsma 
 Agneta Raggers Truus Westenbroek 
 Margreet ter Schure Gerard Jippes 
 Annemiek de Vries Alie Nijholt 
Lay out: Anneke de Vries  Metsje de Vries 
Foto’s voorpagina Andries van Huizen  
Bezorgers: Sylvannah Visser Karin Delfsma 
Drukwerk: Ton Kranenburg  
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
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