Voorwoord
Dit is alweer de laatste Holenpathe van het seizoen. De volgende krant zal
pas weer in september/oktober verschijnen. Tevens is deze editie het
startschot voor de zomer. En als dorp gaan we dat uitbundig vieren tijdens
het dorpsfeest in juni. In het midden van dit krantje vindt u, zoals altijd, het
programma. Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn, zodat
we de maandag erna terug kunnen kijken op een geslaagd weekend.
Vrijwilligers, beveiligers en bestuursleden zullen er op toe zien dat de
festiviteiten ook ordelijk zullen verlopen. Een noodzakelijk kwaad wellicht
maar ook een voorwaarde om toekomstige feesten veilig te stellen.
Ook na ons dorpsfeest blijft veiligheid en preventie een belangrijk onderwerp.
De beveiliging van bedrijven en instellingen wordt steeds beter, waardoor
criminelen zich steeds meer gaan richten op de woonkernen. Gelukkig kent
ons dorp een aantal buurtverenigingen met hun eigen ‘Buurt-app’. Die zijn er
op gericht om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties. Allemaal
gericht op preventie. En de noodzaak van deze preventie is de laatste weken
pijnlijk aangetoond. De vele brutale, vernielzuchtige inbraken in ons dorp
zijn een duidelijk signaal dat we zelf alerter en waakzamer moeten worden.
Maar dat mag de zomerpret niet drukken. Voor de volgende jaargang denken
we alweer na over nieuwe rubrieken en thema’s. Mocht u een leuk idee
hebben laat het ons dan weten! Ook ontvangen wij graag uw feedback op
ons huidige krantje; bent u tevreden of heeft u nog aanvullingen of
aanbevelingen? We horen het graag. Zo kunnen wij als werkgroep blijven
werken aan een kwalitatief goed en inhoudelijk krantje. De redactie van
Holenpathe wenst u alvast een fijne zomervakantie toe!

Graag kopij inleveren vóór
7 september 2019
Thema: Oogstfeest
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Burgerlijke stand
Geboren:
22-04-2019 Daan

Zoon en broertje van Rudi, Manon en Evan de Vries.
Hesselinghstraat 10E
-----------------------------------------------------------------------------------Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar
verkregen uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden.

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

Even voorstellen
Beste dorpsgenoten, sinds kort
wonen wij met veel plezier in
Oldeholtpade. En één van de
mooie dingen aan het dorp is dat
je dan al heel snel wordt
verwelkomd door het Plaatselijk
Belang, het dorpsarchief en de
dorpskrant met de vraag of wij
ons even willen voorstellen aan
onze nieuwe dorpsgenoten. Dat
doen wij natuurlijk graag!
Wij zijn Richard en Daniëlle Bos
met onze twee kinderen Sophie
(10) en Mats (5). We wonen aan
de Weidekamp op nummer vijf.
Hiervoor woonden we een jaar of tien in Steggerda. We hebben daarvoor ook
nog in Hoorn en Amsterdam gewoond. Sophie en Mats gaan al met veel
plezier naar De Striepe en kennen daar al veel klas- en dorpsgenootjes. Wij
komen daar ook regelmatig en maken dan graag een praatje met u.
Bij SCO komen we al een tijdje over de vloer, omdat Sophie daar korfbalt.
Als de warme sfeer die daar hangt voor het hele dorp geldt, dan zit het wel
goed en belooft dat veel gezelligheid de komende jaren. Iets over ons werk,
want doordeweeks zijn we niet vaak thuis. Daniëlle werkt in Amsterdam en
Richard in Den Haag. We hebben beide een prachtige en uitdagende baan,
die ons veel energie geeft. En da’s logisch, want anders zouden we die reistijd
nooit volhouden. In zijn vrije tijd zit Richard in de gemeenteraad van
Weststellingwerf; hij is fractievoorzitter van de VVD.
Wij genieten volop in ons nieuwe huis. Met de buren hebben we al een
gezellige kennismakingsborrel achter de rug. Mocht u nieuwsgierig zijn
geworden, zoek ons dan op, bij school, bij SCO of elders in het dorp bij
activiteiten. Wij staan er voor open. Groeten en wellicht tot snel. Richard &
Daniëlle, Sophie & Mats.
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Buurtpraot
De Kampen

Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com

* Ook de afgelopen periode is er weer ingebroken in onze buurt. Iedere keer
is dit toch echt weer schrikken. En zeer vervelend voor degene die het betreft.
Zo langzamerhand gaat dit in De Kampen, maar ook in heel Oldeholtpade,
vervelende vormen aannemen. Gelukkig is iedereen zeer alert.
* De bewoners van de Weidekamp hebben nieuwe buren welkom geheten.
Dit zijn Richard, Danielle en hun kinderen Sophie en Mats. We wensen hun
heel veel woonplezier en geluk toe in hun nieuwe huis. Ze komen in een zeer
verzorgde en aangeklede straat. Dat zal hun ondertussen wel opgevallen zijn.
Piet en Christina hebben de bloembakken aan de lantaarnpalen weer voorzien
van mooie planten. Deze planten worden goed door hun verzorgd. Piet geeft
ze iedere dag wat water. Wanneer Piet en Christina verhinderd zijn, neemt
Sijtje van Houten deze taak over.
* De tunnel in De Kampen is heel mooi geworden. Een groot compliment
voor de graffiti-artiesten van Stichting Aerosol Art te Drachten en voor de
leerlingen van De Striepe. Een erg leuk project en goed gedaan! Bedankt
Plaatselijk Belang! Mede dankzij deze vereniging is dit uitgevoerd. Ons dorp
is een kunstwerk rijker!
------------------------------------------------------------------------------------

Met pensioen… en dan?
We zijn weer op pad gegaan om gepensioneerde inwoners op te zoeken. We
zijn weer aan de Hoofdweg en weer bij een Hoekstra beland. We waren al
eens bij Ynze, maar zijn nu bij zijn broer Marten, wonende naast de
basisschool. Zoals zoveel van zijn leeftijd is ook Marten geboren bij de nonnen
in ‘huize Lycklema’, maar wel in een bijzonder jaar in 1943, midden in de
oorlog. Marten woont zijn verdere leven in Oldeholtpade.
Na de basisschool ging Marten naar de ULO in Wolvega. Maar leren had hij
echt geen zin en stapte over naar de LTS (toen nog niet in Wolvega) in
Heerenveen. Hij wilde graag de techniek richting op, maar alle klassen zaten
vol en werd het de schildersklas. Zo belande Marten dus min of meer per
ongeluk op zijn 16de al in het schildersvak. Eerst bij Kromkamp, die naast
het café ook een schildersbedrijf runde.
Dit werd bijna twee jaar onderbroken door zijn militaire dienst bij de marine.
Hij volgde daar zijn eerst opleiding bij de ‘Hollandse Rading’ in Hilversum en
een brandweeropleiding in Schaarsbergen. Daarna werd hij geplaats op
vliegveld ‘de Kooi’ bij de marineluchtvaartdienst in Den Helder.
Het was misschien maar bijzaak, maar het eten op woensdag was altijd
heerlijk. Dan kregen ze altijd een ‘blauwe hap’. Onder degene die ook in
militaire dienst zijn geweest vast wel bekend. Dan kregen ze Indisch eten /
nasi.
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Na de vele
maaltijden van
aardappels,
groente en vlees
een ware
traktatie. Na de
diensttijd
schilderde
Marten weer
verder; bij
Kromkamp,
gebroeders van
Veen en tot
1984 bij
schilderbedrijf
Koning.
Ondertussen is
Marten in 1968
getrouwd met
Els en ze kregen twee kinderen Tjeerd en Annemiek, die ook nog steeds in
Oldeholtpade wonen. Ze wonen al die tijd al naast de basisschool, maar niet
in het zelfde huis. Je kon het oude huis beetje bij beetje opknappen, maar
Marten en Els pakten het in 2002 grondig aan . Het hele huis ging tegen de
vlakte en er werd een mooi en geriefelijk huis weer gebouwd.
In1984 raakte Marten in de ww. en kreeg de vraag of hij het nieuwe pand
van elektronica bedrijf ‘Datawatt’ in Wolvega wilde schilderen. Na ongeveer
een jaar zat het hele gebouw van binnen en buiten ‘strak in de lak’.
Ondertussen zag Marten wat er binnen allemaal gebeurde en zag zijn kans
schoon. Vroeger kreeg hij de kans niet om de elektronicakant op te gaan,
maar dit trok hem wel erg aan. Marten kreeg de kans om hier te werken en
greep die met beide handen aan, want hier lag toch echt wel zijn passie. Zo
heeft hij nog 24 jaar met heel veel plezier hier gewerkt tot 2008 toen hij met
pensioen ging. Dan met pensioen. Dat was echt wel even wennen. Martin
mistte in het begin echt wel zijn sociale contacten en voelde zich af en toe
ook wel nutteloos. Maar langzamerhand vinden ze samen hun draai weer. Zo
hebben ze een grote tuin om te onderhouden met groenten en plantenkas,
waar de eerste tomatenplanten al weer in staan. Ze fietsen graag. En juni is
de maand waarin ze graag op pad gaan met hun camper. Deze is niet zo luxe
en snel, maar dat deert hen totaal niet. Zo trekken ze, het liefst over binnen
weggetjes, half Europa door. Ook is jagen al jaren een hobby van Marten.
Niet dat hij dan zoveel dieren neer schiet. Het grootste gedeelte van de tijd
is hij aan het wandelen in de natuur met een geweer op de schouder.
We bedanken Marten en Els voor dit interview en wensen ze nog vele jaren
plezier op deze mooie stek aan de Hoofdweg en op vakantie natuurlijk, want
dat duurt niet zo lang meer.
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Column
Oost, west…..
Het bekende spreekwoord is een open doel voor geestige varianten. Mijn
vader zei vaak: “Oost, west, thuis is ook niet alles”. Klopt niet natuurlijk,
want thuis is wel degelijk best!
Thuis is de plek waar je hoort, waar je letterlijk thuis bent. Je eigen plek met
je eigen spullen om je heen. De Engelsen zeggen: “My home is my castle”
en dat zegt alles. En dat geldt voor alle leeftijden. Jonge mensen kunnen zich
prima thuis voelen bij Pa en Ma maar een eigen plek is de volgende logische
stap. Oudere mensen hechten zich wellicht nog meer aan een eigen plek.
Mijn moeder van in de negentig is meerdere keren te gast geweest in
Lindestede. Goed verzorgd, daar niet van maar na enkele dagen toch de
angstige vraag: “Ik hoop toch zo dat ik weer naar mijn huisie kan”. Haar huis
is niet groot en ze is daar niet meer zo mobiel maar het is wel “thuis”.
Gelukkig wonen is ook niet gebonden aan de omvang van je huis. Een groot
huis biedt daarvoor geen extra garantie. Het heeft alles met gevoel te maken.
Je voelt je er thuis of niet. Wat wel een belangrijke rol kan spelen is de plaats
waar je huis staat. In de Randstad of op het platte land? In het Scheenebos
is gelukkig wonen een bijna vanzelfsprekende zaak. Ik kan het weten, want
ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Een groter contrast kun je niet
verzinnen. Maar ook in de bebouwde kom van Oldeholtpade is het heerlijk
wonen. Ook daar hoef ik mijn dorpsgenoten niet uit te leggen waarom.
Daarom is het ook zo belangrijk dat wij het leuk houden! In het voorwoord
is woninginbraak en diefstal al genoemd. Zorgelijke zaken welke onze
aandacht verdienen. Maar ik zie ook veel positieve ontwikkelingen.
Oldeholtpade is een geliefde plek voor nieuwe bewoners. Veelal jonge
gezinnen met kinderen. Daarmee is de toekomst van het dorp veilig gesteld.
Hoeveel van die ouders zijn zelf geboren en getogen in Oldeholtpade? Of zijn
ze door studie of werk elders gaan wonen om nu terug te keren met een
gezin? Ben benieuwd. Wellicht kunnen zij zich melden bij de dorpskrant met
hun eigen verhaal?
Ik wil niet beweren dat een mens zich
uitsluitend op eigen terrein thuis kan
voelen. Ook in den vreemde kun je
gelukkig zijn. Het hangt er van af hoe snel
je ergens anders een huis je thuis kunt
maken. Oude vrienden van mijn ouders
kwamen eens op bezoek uit Australië. Daar
woonden ze al veertig jaar. Het was een
hernieuwde kennismaking met hun oude
vaderland. Ze hebben er van genoten. Op
de laatste dag zij de oude baas tegen zijn
vrouw: “Kom vrouw, we gaan naar huis”.
-P.R.-
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Verenigingsnieuws
Plaatselijk Belang
Rond 1 juli a.s. wordt de jaarlijkse contributie via een incasso een bedrag
van € 5,-- van uw bankrekening afgeboekt voor leden, die hiervoor
toestemming hebben gegeven.
Voor de overige leden komen wij bij u langs. Bent u nog geen lid van
Plaatselijk Belang dan bent u harte welkom door zich op te geven bij de
penningmeester via emailadres penningmeester@oldeholtpade.info of bij
Henk Lugtenberg G.F. Vosstraat 6 8474 BH Oldeholtpade uiteraard kan dit
ook bij de overige bestuursleden.
-Bestuur Plaatselijk Belang Oldeholtpade------------------------------------------------------------------------------------

De Scheeneruiters
Het buitenseizoen is gestart en voor het eerst dit jaar hebben wij ook een
Bixieles. Voor de jongste ruiters hebben wij wekelijks om 17.45 uur een les
van 3 kwartier. Het is in deze les mogelijk om met uw ‘bixiekind’ mee te
lopen om zo extra vertrouwen te creëren bij uw kind. De les draait om het
leren rijden en omgaan met de pony op een speelse manier. Voor meer
informatie kunt u altijd eens op woensdag 17.45 uur naar de bixieles komen
kijken of je kunt een mail sturen naar; bestuurscheeneruiters@hotmail.com

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

De Paaspuzzel
De uitslag van deze puzzel was ‘Kolder in de kop’
We hebben 3 goede uitslagen ontvangen
Lotte Dijsselhof (kleindochter Paul en Tiny Fortuin), Yara Meijerink en
Mirthe Postma kunnen binnenkort een leuk prijsje tegemoet zien!
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De Striepe

Foto van het Huus, 1998
‘Het Huus’, wie kent het niet? Al vanaf 1998 wordt er volop in gespeeld door
de kleuters. Als kinderen voor het eerst bij ons op school komen is dit vaak
al favoriet. Een gigantisch speelhuis met zelfs een verdieping. Er zijn
verschillende kamers in het Huus. Zo is er een keuken, slaapkamer,
speelkamer, een terras en een balkon. Dat de fantasie vaak gebruikt wordt
is prachtig om te zien. De spijlen van het balkon worden ineens de tralies van
een kooi voor de tijgers. En soms is het Huus een groot kasteel voor de
ridders.
Maar het werd tijd voor een opknapbeurt, een groep enthousiaste ouders (en
familie) is aan de slag gegaan met verf, hout, stof en gereedschap.
Het wordt prachtig en we houden binnenkort een officiële opening, waar we
graag ook de mensen voor uitnodigen die destijds een rol hebben gespeeld
bij het maken van het Huus. We zijn nog in het bezit van foto’s van toen en
een heus krantenartikel over de opening destijds.
We proberen iedereen dan een uitnodiging te sturen en houdt u Facebook en
de website van school in de gaten.

8

Op 12 juni wordt er een gratis Pannenkoekendag georganiseerd voor de
ouderen (60+) in de dorpen Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde.
Op deze dag zullen de leerlingen uit groep 6/7/8 van obs De Striepe
pannenkoeken bakken en serveren aan u! Opgeven kan door onderstaand
formulier ingevuld in te leveren op basisschool De Striepe, door te bellen met
0561-688500 of naar directie@obsdestriepe.nl te
mailen. Mocht u aanwezig willen zijn dan dient u
zelf voor vervoer te zorgen.
Opgave graag voor 1 juni. Vol = vol!
Locatie: De Bult ter Idzard
Datum: woensdag 12 juni
Inloop vanaf: 11:45 uur
Eten vanaf 12:00 tot 13:00 uur
-----------------------------------------------------------------------------------Ik geef me op voor de gratis pannenkoekendag op 12 juni 2019
Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Aantal personen:…………………
Telefoonnummer:…………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------

S.C.O
Korfbalzomerreces nog ver weg
Door de onregelmatige competitieplanning loopt het seizoen dit jaar door tot
midden juni, waardoor veel clubs in de problemen komen met andere
activiteiten als o.a. dorpsfeesten, waardoor er veel wedstrijden verschoven
moeten worden. Daardoor is het nog lang niet duidelijk of onze hoofdmacht,
in navolging van de zaal, lijfsbehoud in de komende weken wel redt.
Gemakkelijk wordt het in elk geval niet voor de door blessures uitgedunde
selectie.
In de afgelopen weken werden er op de eigen accommodatie en op tal van
scholen weer diverse clinics gegeven als voorbereiding op het jaarlijks
schoolkorfbaltoernooi dat op 15 mei op de rookvrije accommodatie van de kv
Leonidas wordt gehouden. Zover is SCO nog niet, want de eerste stap was
onlangs om ook de sigaret, evenals het schenken van alcohol, alvast bij
jeugdwedstrijden uit te bannen. Tevens is er op dit massale jeugdevenement
een bijzondere schoeneninzamelingsactie voor jeugdige sporters in Kenia.
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Bijzonder is ook het eerste Korfbal Plus evenement op vrijdagavond 24 mei
in Oldeberkoop.
SCO hoopt als een van de initiatiefnemers op deze avond vertegenwoordigd
te zijn met een team
bij deze 1-vakvorm voor 35+ sporters die vanwege de verplichtingen niet
meer competitie willen spelen en kiezen voor incidentele toernooien in de
regio.
Was de paasactiviteit, georganiseerd vanuit de selectie, een groot succes.
Men hoopt op hetzelfde bij de komende eieractie eind mei, het jaarlijks
recreatiefvoetbaltoernooi en de parkeerwachtdagen eind juni alsmede het
jeugdkamp dat eind augustus gepland staat als opstart van het nieuwe
seizoen. Maar dan heeft iedereen thuis of op vakantie hopelijk al genoten van
een goede zomer onder het motto: Oost west ……. en is er ongetwijfeld weer
honger naar meer regelmaat, je eigen omgeving en bezigheden, waaronder
sport.
Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Jeugdwerk kerkgemeente Ter Holten
Afgelopen jaar hebben we drie mooie, en erg diverse gezinsdiensten mogen
organiseren. Onze laatste dienst van vorig jaar was op 7 oktober 2018. Na
de feestdagen en een langere periode van rust binnen onze commissie zijn
we begin dit jaar weer gestart met het organiseren van nieuwe diensten voor
het jaar 2019. Onze eerste nieuwe dienst staat gepland op zondag 2 juni
‘19, en de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Deze dienst begint om 09.30 uur in het MFC van Nijeholtpade.
De dienst zal muzikaal begeleid worden door de band
Red Suits uit Sneek.
Het thema van deze dienst is: All Inclusive. Graag zien wij u daar!
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Prikbord

Inleveren kopij
07-09-2019
Thema: Oogstfeest

Landfair Scheenebos
1e pinksterdag 9 juni
van 10.00 tot 17.00 uur

Oproep oud papier!
Graag uw oud papier voor
18.00 uur op de clusterplaatsen
zetten van de afvalcontainers

Voor onze nieuwe rubrieken zoeken we
mensen die gezamenlijk een hobby hebben,
zoals wandelen, ATBfietsen, motorsport enz..
En we zoeken families die bijzondere huisdieren
hebben en daar wat over willen vertellen.
Je kunt je melden op het
e-mailadres: holenpathe@gmail.com
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Kinderpagina
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Kinderopvang ’t Hummelhûs
Wat hebben we al mogen
genieten van het mooie
lenteweer. Toen het zo
lekker warm was waren
we veel in onze mooie
ontdektuin te vinden.
Lekker in de zandbak
scheppen, rondfietsen op
de fietsjes en trekkers, of
een kijkje nemen bij de
dieren.
Onze dieren; het varken,
de geitjes, ons kalfje
(die al behoorlijk groot
wordt), de kippen en de
konijnen
scharrelden
ook
heerlijk
buiten
rond.
Het is altijd erg leuk om te zien hoe de interactie is tussen kinderen en de
dieren. De kinderen helpen ook met het voeren van de dieren. ‘s Ochtends
brengen de kinderen de schillen van het fruit naar de dieren en ’s middags
de restjes van het broodeten. Het varken gaat flink geluid maken als hij hoort
dat de kinderen naar buiten komen. Hij laat dan altijd merken dat hij wel
weer zin heeft in een lekker hapje. Nu er weer wat meer regen valt kunnen
we nog steeds makkelijk buiten spelen, want we hebben de luxe dat we een
grote overdekte speelplaats hebben.
Oost, west, thuis best! Maar bij ’t Hummelhus is het ook goed vertoeven!
Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe kinderen op ’t Hummelhûs gestart.
Op de baby-dreumesgroep is er momenteel alleen nog plek op de
woensdag. Maar na de vakantie schuiven er al weer wat kinderen door naar
de peutergroep, waardoor er weer ruimte ontstaat.
Op de peutergroep hebben we wel nog plek voor nieuwe kinderen.
Op 18 juni organiseren we een informatieavond voor ouders die meer
willen weten over peuteropvang (peuterochtend of hele dag). De avond is
bedoeld voor ouders van peuters die bijna 2 jaar worden en dan willen
starten met peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Ook ouders die nu
hun kind op de baby-dreumesgroep van ’t Hummelhûs (of een andere
opvang) hebben en straks de overstap maken naar de peutergroep, zijn van
harte welkom.
We leggen dan uit wat de doen tijdens een peuterochtend en hoe een hele
dag peuteropvang er uit ziet. Ook besteden we aandacht aan het financiële
gedeelte. De informatieavond is van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. Opgeven kan via
kinderopvang@thummelhus.nl
-Groetjes team ’t Hummelhûs Oldeholtpade13

Agenda
01-06-2019
Voor 01-06-2019
02-06-2019

Opgave Pannenkoekendag
Opgave voor Rock Friday
Gezinsdienst

03-06-2019
07-06-2019

Oud papieractie De Striepe
Hengeltoernooi
de Gladde Geul
Landfair
Pannenkoekendag
De Striepe
Voorverkoop kaartjes band
Lemonade voor leden
Dorpsfeest
Informatieavond
peuteropvang
Oud papieractie De Striepe
Autocross
Oud papieractie De Striepe
Inleveren kopij

09-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
14-06 t/m 16-06
18-06-2019
01-07-2019
07-07-2019
26-08-2019
07-09-2019

Zie advertentie V.V.V.
09.30 uur in het MFC
van Nijeholtpade
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
vanaf 18.30 uur Speeltuinvereniging
Scheenebos, 10.00 tot 17.00 uur
Opgave voor 01-06-2019
Feesttent, 19.00 tot 20.00 uur
Evenemententerrein
’t Hummelhûs, 20.00 tot 21.00 uur
Inloop vanaf 19.45 uur
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
Terrein achter de kerk
Papier vanaf 18.00 uur plaatsen
Thema: Oogstfeest

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:
Lay out:
Foto’s voorpagina
Bezorger:
Drukwerk:
Redactieadres:
Banknr. dorpskrant:

Gerlinda Delfsma
Jeroen Mulder
Piet Regtop
Anneke de Vries
Leny Salverda
Jan de Boer
Drukpunt Heerenveen
Hoofdweg 128
NL55 RABO 0371.987.954

Alie Nijholt
Truus Westenbroek
Albertje Meijerink

e-mailadres: holenpathe@gmail.com
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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