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Voorwoord 
 

Een nieuwe jaargang met een nieuwe eerste editie. Het liefst dan ook een 

nieuw begin, schone lei etc. Maar het alles bepalende Corona zal nog steeds 
ons doen en denken beïnvloeden en daarmee ook een stempel drukken op 

de inhoud van deze Holenpathe. Het gekozen thema voor deze editie is 
“Corona voorbij?”. Daar kun je inderdaad vraagtekens bij plaatsen. Maar 
ondanks het besef dat het virus nog steeds onder ons is, blijft het een goed 
thema. Want het richt zich op de toekomst. Of die toekomst echt helemaal 
“Corona-vrij” zal zijn, is op dit moment onduidelijk. Maar het geeft wel aan 
dat we “linksom of rechtsom” verder moeten.  
Alles is naar verhouding. Onze regio is gelukkig geen toneel geweest van 

massale besmettingen en sterfte. Toch heeft Corona op een andere manier 
sporen getrokken. Vrijwel alle vertrouwde feesten en evenementen zijn 
achterwege gebleven. Elkaar spontaan ontmoeten is lastig gebleken en zal 

dat voorlopig ook wel blijven. Erg? Nee, hooguit vervelend. Bovendien 
hebben we geen keuze. Dus de redactie van Holenpathe zal opnieuw het 
(ontsmette) pen en papier ter hand nemen om u te blijven informeren over 
zaken die er (nog steeds) toe doen, ondanks Corona! Hoe heeft u de 

afgelopen periode ervaren? Wij zijn benieuwd en zien uw bijdragen met 
belangstelling tegemoet.  
 

Graag nieuwe kopij inleveren vóór 7 november2020 

Thema: Behaaglijk 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Alle data en thema’s 

2 Kopijdatum 7 nov. Verschijning 27 nov. Thema: Behaaglijk 

3 Kopijdatum 9 jan. Verschijning 29 jan. Thema: Winterkost 

4 Kopijdatum 6 maart Verschijning 26 maart Thema: Landleven 

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

Nieuwe inwoners: 
 

Nico Steinfort en Dirk Oppier Hoofdweg 62 
Gert-Jan, Larissa, Ruben en Nina Bosma Westerse kamp 8 
Loes Bergh Weidekamp 9 
Johan Hopman en Vera Kamminga Hoofdweg 136 a 
Steven Argelo en Maartje Breurken Stellingenweg 23 z   

Dennis Gerritsma en Chrissie Koning Voorkamp 16 
 

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

Geboren:  
  

22-04-2020  Julian Abel zoon van Christiaan Kronenberg en Tietsje Stoker 

Hoofdweg 199 
18-06-2020  Pieter zoon van Peter en Sara van der Heide 

Hofsteestraat 4 

18-06-2020  Sven zoon en broertje van Gerard, Rianne  
en Twan Jorna-Kemper 
Buitenkamp 1 

22-06-2020  Loua dochter van Rosa en Geralt Vogelzang 
Voorkamp 8 

22-06-2020  Jelle Jan zoon van Kimberly en Jimmy Bood-Koppens 
Voorkamp 14 

25-07-2020 James zoon van Dennis van Houten en Louise Scheltinga 
Voorkamp 18 

26-06-2020  Ferre               Zoon van Stefan en Jorien Bollen 
Stellingenweg 62 

03-08-2020 Norah dochter en zusje van Annelien, Alkoen Logan Groen 
Hoofdweg 141 

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

Overleden: 
  
19-06-2020  Liesje Hogeling-Veldman Scheenebospad 3 
20-07-2020  Hendrika Maria/Ria Beentjes-       
                   van Karsteren 

Hoofdweg 99 
 

04-09-2020  Ynze Hoekstra Hoofdweg 98 

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

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

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

 

 

 



3 

 

 

Buurtpraot 
 

 

Bos- en Buitengebied   
 

Na een lange zomerperiode is er vanuit het Bos- en Buitengebied wel het één 

en ander te melden; minder leuke dingen maar vooral ook goede berichten: 
*  In de afgelopen periode zijn 2 buurtgenoten ons ontvallen: Buurvrouw 
Beentjes en buurvrouw Hogeling. We wensen de familie en andere naasten 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
* Buurvrouw Ria Maatman onderging een niertransplantatie. Ria is al een 
paar weken weer thuis en naar omstandigheden gaat het goed met haar. We 
wensen haar beterschap! Langs deze weg wil Ria alle buren en andere 

dorpsgenoten hartelijk bedanken voor alle attenties en prachtige kaarten met 
mooie teksten. Ze heeft hier veel steun aan gehad.  
* Hebben jullie het prachtige, grote insectenhotel al gezien in de voortuin 

van Jaap en Yvonne Diever?  
* Buurman Bouwhuis kwam ongelukkig ten val, heeft een periode moeten 
revalideren, maar is maandag 31 augustus weer thuisgekomen. Omdat hij 

nog wel met een rollator moet lopen is zoon Arnold druk geweest om het huis 
hierop aan te passen. Beterschap! 
* 23 mei organiseerde familie Maatman de ‘Maatman-loop’. Mike en Kevin 
liepen hard van pluimveebedrijf Maatman te Oldeholtpade naar 
pluimveebedrijf Maatman in Ruinerwold. 33 km! Knap gedaan heren! 
* In juni ging er bij 2 huizen de vlag uit; Jesper en Pieter Fischer en Kirsten 
van de Akker behaalden alle drie hun diploma aan het Lindecollege te 

Wolvega. Gefeliciteerd! De drie geslaagden zijn inmiddels gestart met hun 
vervolgstudie; we wensen ze veel succes! 
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* Buurman Frits 
Schnoor behaalde zijn 
bus rijbewijs. 

Gefeliciteerd! De 
chauffeur voor het 
volgende buurt uitje is 

dus alvast geregeld 😉 

* Hoofdweg 62 heeft 
nieuwe bewoners; Dirk 
en Nico. Er wordt flink 

geklust, ook met dat 
hele warme weer…De 
naaste buren werden 
door hen verrast met 
echte Goudse 

stroopwafel want Dirk 

en Nico komen uit…Gouda. Welkom!  
* In de maand augustus werd er bij familie Knol een Corona-proof 
verrassingsfeest georganiseerd want buurman Fedde was 40 jaar werkzaam 
o.a. bij Achmea verzekeringen te Leeuwarden. Gefeliciteerd met dit jubileum! 
Fedde wist van niks maar Tineke zat wel in het complot… 
* In de Scheenebos woont een echte ‘weldoenster’; de zonnebloemenoogst 
van familie Westenbroek werd gedeeld met vele dorpsgenoten. Een mooi 

gebaar Truus! 
 
 
 

 
 
 

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

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Op het platteland wonen, ver van binnenstedelijke drukte, brengt vele 

voordelen met zich mee. Dat voordeel hebben we in ieder geval het afgelopen 
halfjaar met Covid-19 duidelijk kunnen vaststellen. Geen “gedoe” met thuis 
lesgeven aan schoolgaande kinderen in een kleine woning op 3 hoog maar 

ook geen vakantiedrukte in winkelcentra en op overvolle terrassen.  
Laten we ons vooral bewust zijn van de waarde van het platteland en dat we 
wonen en leven in deze relaxte groene omgeving. 
* Wonen aan de Hamersweg heeft nog een extra dimensie ten opzichte van 

wonen binnen de dorpskom en dan met name wat de natuur betreft. De 
natuur is mooi, onvoorspelbaar, kleurrijk en vol variatie: 
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-Zo kan het gebeuren dat er in het 
voorjaar 2 wilde eenden een nestplekje 
zoeken in een vijver. 

-2 groene spechten komen om te 
smikkelen van de vele mieren in 
bestrating en tuin. 
-3 jonge ooievaars groot zien worden 

in je achtertuin. 
-maar ook constateren dat 1 jonge 
ooievaar niet meer terug kan keren in 
het nest. 
-deze zelfde jonge ooievaar rond zien 
scharrelen in een naburige tuin wat 
veel bewonderende blikken opleverde 

van voorbijgangers. 

-na een heel warme 2e week van augustus deze ooievaar opgehaald werd 
door een vogelopvangcentrum vanwege het feit dat hij niet goed kon vliegen 
en zodoende niet voor zijn eigen voedsel kon zorgen. 

-op 26 augustus ’s morgens tijdens een 
zomerstorm een flinke boom afknapte en 
de hele weg versperde. Een leerling in 

een lesauto zag dit allemaal voor hem 
gebeuren en het is maar te hopen dat hij 
hier niet een trauma aan overhoud en 
t.z.t. zijn rijbewijs kan ophalen. 
-heb je niet een boom over de oprit dan 
heb je wel veel bomen en stronken te 

ruimen t.b.v. een nieuw te bouwen 
woning. 
-dat een groep grote zwarte kraaien 
lekker zit te pikken in de appels onder 
maar ook in de boom.  
 

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

Even voorstellen 
 

Hallo allemaal, 
Wij, Gertjan, Larissa, Ruben en Nina zijn in juni in Oldeholtpade komen 

wonen. Voorheen woonden we in Wolvega maar we waren toe aan meer 
ruimte en een echt dorpsgevoel. Na een aantal klusweken zijn wij nu 
helemaal gesetteld en we voelen ons al aardig thuis in onze nieuwe buurt.  

Gertjan werkt bij Suplacon in Emmeloord en Larissa werkt in de zorg in 
Meppel. Ruben en Nina mogen graag buiten spelen en lekker smerig 
worden. Volgend jaar gaat Ruben in Oldeholtpade naar de basisschool,  
Nina mag nog een paar jaartjes wachten voordat ze naar school mag. 
We spreken elkaar vast nog wel! -Groetjes familie Bosma- 
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Wie zijn wij 
Wij zijn Dirk Oppier en Nico Steinfort. Twee jongens van 28 jaar en we zijn 
ongeveer negen en een half jaar samen. Sinds kort zijn we verhuisd vanuit 

Gouda naar Hoofdweg 62. Nico komt oorspronkelijk uit Leeuwarden en werkt 
bij Coolblue en Dirk komt uit Gouda en werkt binnenkort bij Omroep MAX. 
Samen hebben wij een webshop (sneakersz.nl) waar wij schoenen verkopen 
en willen zodra we wat verder zijn met de verbouwing van het huis weer onze 

hoveniersbedrijf (UNIQUO hoveniers) oppakken. We houden ontzettend veel 
van games, films/series en sport, maar hebben ook eigen losse hobby's zoals 
tuinieren of het maken van beats. Lijkt het je leuk om op de koffie te komen 
(of wat anders), klop gezellig aan!  
-Groeten, Dirk en Nico- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ik ben Loes Bergh en ben sinds eind juni komen wonen op Weidekamp 9.  

Ik ben in het westen van het land geboren maar heb al vanaf mijn jongste 

jaren veel tijd in Weststellingwerf doorgebracht bij mijn grootouders in 
Nijelamer. Mijn grootmoeder praatte Fries en mijn grootvader Stellingwerfs 
maar las dan wel weer Friese boeken.  
Ik vind het dan ook leuk, wanneer ik Oldeholtpade uitrijd, om op het ene 
plaatsnaam bordje ‘Oant sjen’ te lezen en bij het andere bord ‘Tot 
kiekes’. Toen mijn moeder halverwege de jaren 90 weer in de boerderij van 

haar ouders in Nijelamer ging wonen, is voor mij de hernieuwde 
kennismaking met Weststellingwerf begonnen. Veel in de omgeving gefietst 
en tot de conclusie gekomen dat dit gebied het best bewaarde geheim van 
Nederland is.  
Ik moet erg mijn best doen om daar niet te veel ruchtbaarheid aan te geven. 

Gedurende die fietstochten viel mijn oog al op Oldeholtpade en het toen bleek 
dat ik daar mijn droomhuis kon bouwen. 

Hiervoor woonde ik 38 jaar in Ter Aar- nu gemeente Nieuwkoop - dit is ook 
waar ik de lagere school periode heb doorgebracht. De middelbare schooltijd 
woonde ik in Balkbrug en ging ik in Hoogeveen op school.  
In Hoogeveen heb ik ook nog een paar jaar gewerkt. Daarna bij IBM in 
Amsterdam terechtgekomen waar ik al 42 jaar werk; in veel verschillende 
rollen. Sinds maart 100% vanuit huis. Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en 

verre reizen maken. Ik kan nu al zeggen dat het wonen in Oldeholtpade 
- Hooltpae - mij nog beter bevalt dan ik had ingeschat. 
-Loes Bergh- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

http://sneakersz.nl/
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Dag allemaal,  
 

We stellen ons graag aan jullie voor: Wij zijn Steven (37 jr.) en Maartje (35 
jr.). We komen uit Almere-Haven en zijn sinds april dit jaar trotse nieuwe 

inwoners van dit prachtige dorp. 

 

Samen met ons hondje Penny, 2 IJslandse paarden, Gotland schaapjes en 
Brahma kippen wonen we aan de Stellingenweg. 
Steven werkt als betonpompmachinist en Maartje zorgt voor het huis, de 

dieren en is actief binnen de (IJslandse)paardensport. 
 

In Almere hadden we op 5 minuten lopen van ons huis een stadsweide, een 
stuk pachtgrond van de gemeente, met eigen stallen erop voor onze dieren. 

De wens om alles bij huis te hebben bleef echter altijd bestaan maar was, in 
het steeds groter wordende Almere, haast onmogelijk geworden. Toen 
Steven de kans kreeg om van standplaats te wisselen werd het zoekgebied 
voor een huis met voldoende grond een stuk groter. Zodoende zijn wij in dit 

mooie dorp terecht gekomen. 
 

We hadden ons erg verheugd op het dorpsfeest omdat dat ons een leuke 
manier leek om onze dorpsgenoten te leren kennen, maar helaas liep dat 
natuurlijk even anders. 

 

Gelukkig hebben we ondanks deze rare periode al wel wat mensen ontmoet 
en zijn we ons, in zeer korte tijd, al heel erg thuis gaan voelen. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar of bij een eerdere gelegenheid in de 
herkansing! 
-Groetjes, Steven & Maartje- 

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

Wetenswaardigheden 
 

KWF collecte 
Het collecteseizoen is begonnen met de 

KWF-collecte in de week van 31 augustus 
t/m 5 september. 
Ondanks alle coronabeperkingen en de 1.5m 
afstand wist Tiny Fortuin een originele 
manier te bedenken om op de juiste manier 
te collecteren om met de financiële giften 
meer onderzoek naar behandelmethode’s 

voor kanker mogelijk te maken. 

 

 

 
 
 



8 

 

 

Een verassende ontdekking 
Toen ik in deze zeer warme zomer een keertje Oldeholtpade, vanaf Wolvega, 
binnenreed, viel mijn oog op een prachtig bloeiende struik. Hij staat aan de 

westkant van het huis van Margje en zoon Bart Elzinga. 
Langs dit huis liep voor de ruilverkaveling altijd een “karkepad” naar achteren 
naar de Bovenweg (Stellingenweg) en heette de Wester Vikkeri’je, maar dit 
even terzijde. Ik stopte en bekeek de prachtige stervormige bloemen met 

witte en kersenrode kleuren. Zelfs na drie jaar Middelbare Tuinbouwschool 
kende ik deze struik niet. Vervolgens maakte ik een praatje met Margje en 
Bart en ook zij konden mij niet verder uit de droom helpen. Toevallig(?) kwam 
ik mijn broer Bennie op de fiets tegen en ook hij had de struik al opgemerkt 
en wist ondanks zijn enorme plantenkennis niet wat voor bijzondere plant het 
was. Enkele dagen later appte een trotse Bart mij en kon mij vertellen dat 
het de pindakaasboom of te wel de kansenboom  

(Clereodendrum Trichotomum) bleek te zijn. Een paar toeristen, die op de 

minicamping stonden, vonden het ook al een bijzondere struik en hadden een 
app, die hun uit de droom hielp. U zult wel denken: Hoe komt zo’n forse struik 
aan deze naam? Als je de bladeren tussen je vingers kapot wrijft, schijnt dit 
naar pindakaas te ruiken. Deze struik/boom komt oorspronkelijk voor in 
Zuidoost-Azië en waarschijnlijk bloeide hij dan ook zo uitbundig door het 
tropische weer in juli. Margje heeft mij een jonge zaailing beloofd en hopelijk 

zal die bij mij ook zo prachtig gaan bloeien.    
-Freddie- 
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Verenigingsnieuws 
 

 

Plaatselijk Belang 
 

Enquête t.b.v. Dorpsvisie Oldeholtpade 
Op de laatste Algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang heeft 
het bestuur te kennen gegeven dat het werkt aan een nieuwe ‘dorpsvisie’ 

voor de komende jaren. Als basis voor de dorpsvisie zal een enquête worden 
gehouden onder de dorpsbewoners; iedereen kan zo meedenken hoe het 
dorp er in de toekomst uit gaat zien. Door coronaperikelen heeft het wat 
langer geduurd dat de enquête van de grond is gekomen, maar onlangs is de 
enquêtecommissie een paar keer bij elkaar geweest en de planning is nu dat 
de enquête rond 1 november uitgezet zal gaan worden onder de 
dorpsbewoners.  

U krijgt vervolgens een maand de tijd (tot 1 december) om de enquête in te 
vullen, de enquête wordt huis-aan-huis verspreid en hij komt ook digitaal (via 
internet) beschikbaar, zodat meerdere personen van één huishouden de 
enquête in kunnen vullen. De uitkomsten van de enquête en de daaruit 
geformuleerde dorpsvisie zullen op de Algemene ledenvergadering van 
Plaatselijk Belang in februari 2021 gepresenteerd worden.  

De commissie bestaat uit de volgende personen: Chris van Put, Hans Visser, 
Annemiek Hoekstra, Wouter Bergsma en Wim Halsema.                                                  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 
  

Op 11 september jl. organiseerde de speeltuinvereniging een viswedstrijd 
bij de Gladde Geul. De andere activiteiten, die eerder dit jaar gepland 
stonden, zijn helaas komen te vervallen door corona.  
 

Er zijn echter ook weer een aantal leuke activiteiten in aantocht: 
- Op vrijdag 30 oktober a.s. is er een fotopuzzelapp speurtocht vanaf 

19.00 uur voor kinderen vanaf groep 5. Meer informatie volgt snel 
- We hopen dat de Sint en zijn Pieten rond 21 november a.s. een 

bezoek aan Oldeholtpade brengt. Ook hier houden we jullie van op 
de hoogte. 

 

Ook dit jaar vraagt de speeltuinvereniging u, als inwoner van Oldeholtpade, 

om een bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten.  
Meer informatie treft u aan in de bijlage bij deze dorpskrant. Alvast bedankt 
voor jullie donatie!  
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S.C.O 

 
SCO Motip Dupli probeert coronaproof de draad weer op te 

pakken  
 

Met onderstaande woorden sloten we onze bijdrage in het laatste nummer 
af.  
‘Laten we hopen dat de rode linten op de accommodatie, de verplichte 

looproute, de desinfecterende middelen en de coronacoordinator straks in 
augustus niet meer nodig zijn. Dat het binnen en buiten de lijnen op de 
Hoolttuun weer een plek is waar we elkaar-na ongetwijfeld een andere zomer 
dan we gewend zijn- ongedwongen kunnen ontmoeten.   
 

We zijn nu een aantal maanden verder. Het virus zwalkt in het noorden nog 
steeds rond ook al is het in mindere mate dan in andere regio’s en landen. 

Maar toch blijft het oppassen. In de afgelopen zomermaanden met veel 
vakanties in eigen land, waarbij het noorden voor velen echt een hotspot 
was, mocht er gelukkig weer wat meer. Het gevolg: Meer besmettingen en 
dus weer meer regelgeving.  
 

Het heeft ons bestuur veel tijd, energie, creativiteit en inventiviteit gekost 
om de accommodatie zo goed mogelijk coronaproof te maken. Daardoor kon 
er in het voorlaatste weekend van augustus weer getraind en geoefend 
worden. Iedereen, zeker de jeugd, blij maar het bruisende, het 

ongedwongene blijven we missen. Waar loop je, hoe haal je je drankje, waar 
kan ik zitten of staan op anderhalve meter?  
 

Desondanks hopen we vanaf 5 september met elkaar van hoog tot laag in 

competitieverband weer een balletje te kunnen gooien. De sterk gewijzigde 
selectie onder leiding van Hillebrand Diever/Arjan Kreeft mag dat weer doen 
in de Hoofdklasse daar waar in de zaal na de degradatie een tree lager 
geacteerd moet worden. Met een trainingsweekend en een activiteitendag 
wordt deze voorbereidingsfase afgesloten.  
 

SCO Motip Dupli acteert op het veld met zes senioren teams, 1 A-, 2 B-, 2 C-
, 4 D-, 4 E- en 2 F-teams in de komende competitie. Vermeldenswaard is 
zeker dat de A1 weer uitkomt in het wedstrijdkorfbal en D1 gaat debuteren 
in de D-Hoofdklasse.  Met elkaar kijken we niet alleen uit naar de prestaties 
die neergezet worden maar nog meer naar het plezier van hoog tot laag tot 

we weer mogen ballen. Want laten we eerlijk zijn: Sport is voor velen een 

way of life! 
 
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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The Flying Stars 
 

The Flying Stars gaon dit jaor niet optreden. Wel hiel jammer, mar in overleg 

hebben we besleuten om een jaor over te slaon. Volgend seizoen mar weer 
kieken. Et pergramme was zo goed as rond en dat blieft dus ok wel staon. 
We zullen et wel missen. De gezellighied, de rippetiesies en mit mekaander 
vot te gaon naor optredens. Mar et is niet aanders. 
Dus, tot volgend jaor. 

-Femmie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

De Striepe 
 

Na een welverdiende vakantie zijn we in de laatste vakantieweek weer 

begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
Alle groepen zijn weer goed begonnen, de kleuters spelen eerst buiten zodat 
de ouders de kinderen tot het hek kunnen brengen en afscheid kunnen 
nemen. De andere groepen gaan naar binnen en pakken hun lees- of 
tekenboek. Zo kan de schooldag in alle rust starten. 

 
Deze keer wil ik u meer vertellen over het leesonderwijs op school.  
In groep 1 en 2 wordt dagelijks voorgelezen. Daarbij wordt niet steeds een 
ander verhaal voorgelezen, maar ook wordt regelmatig een verhaal herhaald. 
Tevens worden sommige boeken interactief voorgelezen. Interactief 
voorlezen komt overeen met de principes van begrijpend luisteren. Tijdens 
de aanbieding van de (prenten)boeken wordt veel aandacht besteed aan het 

samenvatten en voorspellen door de kinderen. De leerlingen starten het 
dagelijkse onderwijs vanuit de kring, daar worden, op natuurlijke wijze, 
taaloefeningen gedaan: Spreken, luisteren, rijmen, bezig zijn met 
praatboeken en liedjes, het centraal stellen van een letter, 
woordenschatontwikkeling, geheugenspelletjes, enz. Elk jaar zijn er al een 
aantal kinderen die het lezen al onder de knie krijgen in groep 1-2. 

In groep 3 is, naast het gewone 
voorlezen, het begrijpend luisteren 
(interactief voorlezen) minimaal één 
keer per week aan de orde. De 
methode Veilig Leren Lezen is dusdanig 
breed dat hierin, naast begrijpend 

luisteren en aanvankelijk lezen, ook 

spreken, luisteren, spelling en 
woordenschatontwikkeling is verwerkt.  
Elke morgen beginnen we met het 
lezen in de groepen 3 t/m 8. We doen 
dit met een leescircuit.  
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Zo verdelen we het schooljaar in periodes met verschillende onderdelen zodat 
er variatie is in soorten leesvormen. Bij een aantal onderdelen werken we 
groepsdoorbrekend. Bijvoorbeeld bij het Maatjeslezen. Hierbij lezen alle 

leerlingen van groep (2) 3 t/m 8 samen. De tweetallen worden door de 
leerkrachten samengesteld; hierbij wordt gekeken naar niveau, motivatie en 
gedrag. De boeken worden tevens door de leerkrachten uitgezocht. De 
leerlingen krijgen de gelegenheid om leeskilometers te maken. De maatjes 

hebben een vaste plek in de school waar ze lezen, de boekjes liggen klaar. 
Een andere vorm is het carrousellezen. Hierbij biedt de leerkracht 
verschillende onderdelen aan in de klas. Bijvoorbeeld stripboeken, 
prentenboeken, gedichtenbundels enz. De leerkracht gaat elke dag met een 
ander groepje instructie geven op het lezen en houdt de vorderingen bij.  
Daarnaast besteden we ook tijd aan leesbevordering, voorlezen door 
kinderen, Kinderboekenweek en lenen kinderen van de bibliotheek een boek. 

 

De kracht van deze invulling van het leesonderwijs is dat de leerkrachten 
elkaar kunnen helpen, dat de kinderen gemotiveerd blijven om te lezen en 
dat er elke dag in alle groepen aandacht voor lezen is.  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OSW 
OSW start haar zesde seizoen 

De OSW (Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega) start haar nieuwe 
seizoen onder wat bijzondere omstandigheden. Dit keer geen 
openingsmiddag en ook is er geen jaarboekje uitgebracht. De 
ledenvergadering die nog niet heeft plaatsgevonden is verzet naar 
woensdagmiddag 7 oktober.   

De OSW die voorheen nog tal van andere activiteiten en festiviteiten 

organiseerde moet nu noodgedwongen nadere ontwikkelingen afwachten.  
Wel gaan alle vier de leesgroepen van start. De schakers die echt niet 
oorlogszuchtig zijn, gaan ook de strijd weer aanbinden. Hier zijn nog enkele 
schakers van harte welkom! De leden kunnen ook weer zwemmen en aan 
Aquarobics meedoen vanaf 1 september.  
De Kunstgroep gaat weer op museumbezoek, de schilderlessen starten weer 
in het Parochiehuis, de biljarters van voorheen Wilgenstede, hebben nieuw 

onderdak gevonden bij Fit & Fun Plaza en zij kunnen dus de keu weer uit het 
foedraal halen. De sportkleding kan tevoorschijn gehaald worden door de 
leden die aan fysiosport doen, zij starten medio september.  

De bowlingballen gaan weer rollen, het klootschieten begint op 2 september 
om 13.30 uur bij locatie Van der Valk, de sjoelers kunnen de sjoelstenen weer 
oppakken, evenals dat het klaverjassen bij zowel alencentrum Klijnstra als 
bij het Parochiehuis gaat starten. 

Het dagelijks bestuur heeft, met een aantal leden van de verschillende 
activiteiten, de locaties bezocht en de protocollen zoals looproutes, 
desinfectiesprays, ventilatiesystemen e.d. besproken.  
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Er worden bij binnenkomst gezondheids-checks gedaan en presentielijsten 
bijgehouden. Het is aan de leden om klachtenvrij aan de activiteiten deel te 
nemen en de 1.5 meter goed te bewaken.  

Onze website www.osw-wolvega.nl wordt vernieuwd en deze is op dit 
moment van schrijven nog niet geheel up-to-date.  
-Sjoukje Held, voorzitter- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

V.V.V.  
 

Er zijn een aantal mededelingen vanuit het V.V.V. bestuur.  
In september wordt de contributie geïnd. De ledenjaarvergadering staat 
gepland op 6 november, het bestuur gaat de komende tijd bekijken hoe wij 
de jaarvergadering kunnen organiseren.  
Helaas hebben wij de Rock Night van zaterdag 14 november 2020 moeten 

annuleren vanwege de coronaregels.  
Verder hebben wij op dit moment geen nieuws over nieuwe activiteiten en 

evenementen. Hopelijk houdt een ieder zich aan de regels, zodat we 
mogelijk in 2021 weer activiteiten en feesten kunnen organiseren!   
-Bestuur V.V.V. Oldeholtpade- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Column 
 

‘Corona voorbij?’ Nee, dus ben ik al in april schoorvoetend naar ons 
stallingsadres gegaan om te vragen of ons geliefd Kipje deze zomer mocht 
blijven logeren in de caravanstalling in afwachting van betere tijden. 

Campings in Nederland werden opgezadeld met allerlei beperkingen op het 
gebied van sanitair. Dus de lol was er voor ons wel af. Dat bleek later wel 
een beetje mee te vallen maar een verkeerde beslissing is beter dan geen 

beslissing! Hoewel? Ons doel in Zuid-Frankrijk of Spanje bleek al helemaal 
geen optie vanwege de massale Corona uitbraken. Dus hadden wij er vrede 
mee. Dan maar geen vakantie dachten wij. Hoezo? Weststellingwerf ook mooi 
toch? Een aantal bekenden/familieleden meenden dat het allemaal wel 
meeviel en trokken naar Duitsland, Frankrijk en zelfs Italië. Mooi laten gaan 
dachten we. Bij thuiskomst voorlopig even geen bezoek aan het Scheenebos 
a.u.b.! Dus we werken nog even door, want vakantie opnemen kan later ook 

wel en we vermaken ons thuis prima. Dat viel wel een beetje tegen, want na 

een natte periode werden we getrakteerd op een hittegolf. Fietsen en 
wandelschoenen bleven ongebruikt staan. Koud bier en een flinke ventilator 
boden gelukkig enige verkoeling. Inmiddels loopt de vakantietijd ten einde, 
dus wat zullen we nog?  
 
Opeens bleek het mogelijk, na versoepeling van de coronaregels, om een 

aantal vakantieparken in Nederland te bezoeken. Eerst nog met wat 
beperkingen maar later ging het hek van de dam en kon het feest beginnen. 

http://www.osw-wolvega.nl/
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Mijn vrouw was er gelijk helemaal vóór en wilde meteen boeken (‘straks zit 
alles vol’!). Ik had mijn bedenkingen. Die vakantiegangers komen vast uit 
alle hoeken van Nederland, ook waar men het niet zo nauw neemt met 

Corona. Ja, inderdaad, mijn vertrouwen in de medemens houdt niet over! 
Maar goed, we gaan. Park op de Veluwe, dat wel. Aan het begin van de 
oprijlaan richting het park (een enorm park met plusminus 650 huisjes) 
stonden we al in de file. Triomfantelijk keek ik mijn vrouw aan en beet haar 

toe: ”Zie je nu wel”! Na een uur konden we inchecken. Bij de receptie werd 
de 1.5 meter regel keurig aangehouden. Niemand ging dringen. Voor de 
wachtenden buiten was een zonnescherm aangebracht. Eenmaal in het huisje 
(best wel comfortabel eigenlijk) ging ik even buiten zitten met een biertje. 
De rust overviel mij. Waar zijn al die mensen gebleven? Deze parken hebben 
een zodanige indeling dat je behoorlijk wat privacy ervaart. Ik draaide al wat 
bij…..  

 

Overal zag ik dat mensen gewoon geen moeite hadden met de naleving van 
maatregelen. Niet in de kampwinkel, niet in het restaurant en ook niet op de 
enorme speelplaats. Gezinnen bleven bij elkaar, hielden afstand van anderen 
en maakten gebruik van de ontsmettingsmiddelen die ruimschoots aanwezig 
waren. En daarnaast hadden ze ook nog eens volop plezier. Ben ik nu gek of 
heb ik te maken met de braafste kinderen van de klas?   

Mijn conclusie is als volgt: De media richt zijn pijlen vooral op de 
amokmakers, de Viruswaanzin aanhangers en beroepsdemonstranten. Dat 
snap ik, dat is nieuws wat er in gaat als koek. Natuurlijk worden de 
coronaregels op grote schaal geschonden, vooral door deze groepen. Met alle 
gevolgen van dien. Maar er is gelukkig nog steeds een meerderheid van 
gewone, rationeel denkende en verstandige mensen die richting geven en 

bepalen in deze lastige tijd. Deze mensen zie je niet in de headlines maar ze 
zijn er wel. Ik zie ze gelukkig elke dag. Ik blijf nog een weekje…. 
-P.R.- 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Blog Univé 
 

Weer aan (de) slag!  

Waar ik in mijn vorige blog schreef over de aanstaande zomervakantie en 
hoe de kinderen daarnaartoe leefden, ga ik nu terugkijken op een heerlijke 

vakantie.  

 

De eerste 2 weken van de zomervakantie waren onze kinderen bij de andere 
ouders. Doorgaans betekent dat dat Esther en ik aan het klussen slaan. Maar 
nu ontstond op dinsdag het idee om het weekend naar Texel te gaan. Ik belde 

naar Jannechien (eigenaresse van de ‘Tesselse Kamping’) met de vraag of ze 
nog een plekje had. Gelukkig konden we er terecht. De auto werd ingepakt 
en de fietsen achterop gezet. Half vijf in de auto, zes uur op de boot (met 
mondkapje) en om zeven uur stond onze tent al.  

 

Direct de fiets gepakt en richting het strand gereden. Bij Paal 9 was het 

gezellig druk, maar nog voldoende ruimte om op een loungebank te genieten 
van een heerlijk bakje koffie en het uitzicht op de Noordzee. Wat een gevoel 
van vrijheid en direct ook rijkdom. Samen maken we nog een 
strandwandeling en als het al donker is besluiten we in de duinen een plekje 

op te zoeken om te genieten van de ondergaande zon #genieten!  

 

De volgende dag start ik met een hardloopsessie. Inmiddels lukt het om 10 
kilometer hard te lopen. Of beter gezegd joggen…het gaat in een gestaag 
tempo, maar soms ben ik jaloers op een hardloper met een soepele tred die 

mij voorbijloopt en waarbij het lijkt dat ik stil sta.  

 

Vervolgens lekker ontbijten bij de winkel waar ze groot zijn geworden door 
de verkoop van rookworst en tompouce. Na een rondje Texel op de fiets 

besluiten we “Fish and chips” te gaan eten. We gaan in de schaduw zitten en 
genieten van de vers gesneden en bereidde patat. Plots zie ik de ogen van 
Esther verstarren en zegt ze: “anderhalve meter”. Ik kijk om en zie een voor 
mij onbekende vrouw die zowat tegen mij aan gaan zitten. Als ze een vork 
had, dan had ze mijn kibbeling kunnen opeten. Voor het eerst beland ik, 
zonder dat ik dat wil, in een coronarelletje. De vrouw reageert als een adder 
gebeten: ”Jullie kunnen je tafeltje wel even verzetten, zodat ik in de schaduw 

kan zitten”. Over een omgekeerde wereld gesproken. Om koude patat en 
kibbeling te voorkomen zetten we onze tafel en stoelen wat verder op. Maar 
wel in de schaduw.  

 

Na het eten gaan we naar het vliegveld op Zuid-Eierland. Op Texel is een 

paracentrum gevestigd en we treffen het. Het ene na het andere vliegtuig 
stijgt op om parachutisten te droppen. Het is een genot om te zien. Jochum, 
mijn oudste zoon van 14 jaar, heeft ooit al eens aangegeven graag te willen 
parachutespringen. Geen probleem! Echter wil hij alleen springen wanneer ik 
ook spring. Daar ontstaat wel een uitdaging. Ik zou het wel willen, maar ik 
ben niet stoer genoeg en verzin allerlei argumenten om niet te kunnen 

springen. Hoogtevrees, te zwaar, vaak te veel wind… Dit jaar ontkom ik 
eraan.  
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Zodra de kinderen weer bij ons zijn, gaan we met ons achten naar een 14 
persoons trekkershuis in Warffum. We slapen met zijn allen in stapelbedden 
en het lijkt op een schoolkamp. De kinderen vermaken zich er uitstekend en 

wij genieten van de rust. Vanaf de camping gaan we op de fiets naar DoeZoo 
in Leens. Wat een leuk dierenpark met voornamelijk reptielen en insecten. 
De bevlogen eigenaar geeft een rondleiding en verteld enthousiast over 
wetenswaardigheden. Na afloop is er een buffet. Even later eten wij 

(vrijwillig) een cake met verwerkte insecten, larven en sprinkhanen.  

De laatste week van de zomervakantie zijn we op Ameland. Al in januari 
hadden we een huisje gehuurd. Nou huisje…een grote woning met vrij uitzicht 
gelegen bij een boerderij. Wat een prachtige locatie. We voelen ons direct 
thuis.  

 

Door de Corona proberen we drukke plekken te vermijden. We fietsen veel 
over het prachtige eiland met de bijnaam “Waddendiamant” en door het 
prachtige weer kunnen (en gaan) we elke dag naar het strand. Tot onze 

verbazing is het op het Beleefstrand bij Ballum rustig. Een klein gedeelte is 
aangewezen als bewaakt strand. Dit geeft een gerust gevoel.  

Tijdens het stoeien in de zee verlies ik plotseling mijn vriendschapsring. 
Jochum gaat met zijn voeten over de bodem en hoopt zo de ring weer te 
kunnen vinden. Ik geef aan dat zijn methode wellicht werkt in een zwembad, 
maar niet in zee. Mocht je een zilveren ring vinden met de naam ‘Esther’, laat 
het mij dan even weten.  

 

Tijdens de vakantie zijn Berber en Sebas jarig. We hangen slingers op, geven 
een cadeautje en trakteren de kinderen op een uitje. Bij 1 van de uitjes gaan 
we midgetgolfen. We besluiten 2 teams te vormen. De verliezer trakteert op 
ijs. Enigszins argwanend houden we onze “tegenstander” in de gaten. Er 

wordt bij hun veel gejuicht en ik zie dat een aantal van “mijn” team daar 

moeite meeheeft. Tussentijds roep ik voor de zekerheid dat het een klein ijsje 
gaat worden. Van de andere kant wordt geroepen dat ze geen rekening 
houden met de inhoud van mijn portemonnee. We worden steeds fanatieker 
en gaandeweg krijgen we allemaal, dus ook de spelers van het andere team, 
de slag te pakken. Angstvallig tel ik de punten van ons team bij elkaar op. 
Pffff….dat valt nog niet mee. En dan komt de score van Esther haar team. 
Hoppa….gewonnen! Op naar de ijscokar.  

 

Hoewel we een heerlijke vakantie hebben gehad is het ook fijn om weer aan 
het werk te mogen. Ook de kinderen vinden het leuk om weer naar school te 
kunnen. Daar ontmoeten ze hun vriendjes en vriendinnetjes. En worden ze 

door de leraar uitgedaagd om te leren. De oudste van Esther gaat met de 
trein naar school. De eerste keer gaat Esther mee in de trein. Bij het 
schoolplein staan de leraren hem al op te wachten. Wat een hartelijke 
ontvangst. Binnen een week is het treinreizen gewoon geworden. Tja….kleine 
kinderen worden groot! Inmiddels hebben we al nieuwe vriendschapsringen 
gekocht. Zelfs een maatje kleiner… Zou dat betekenen dat ik ben afgevallen? 
Ik stap op de weegschaal en ben niet ontevreden.  

-Jeroen Mulder Adviseur Univé Wolvega- 
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Een nieuwe kans 

 

Elke dag is er weer een nieuwe kans 
Om nieuw en anders te beginnen 

En als ik mij niet verschans, 

Kan de goede geest het winnen 
 

‘Ik heb geen zin’ is van de baan, 
‘k zie louter positieve dingen 

En wil met nieuwe energie 
Het lied van de blije vogels zingen 
 

Ik geef mijn ogen goed de kost, 

Spits allebei mijn oren, 
Mijn hart staat open, wagenwijd 
om overal goed nieuws te horen 
 

Mijn dag kan dan niet meer kapot, 

Wat mij ook zal gebeuren, 
Heel eenvoudig weiger ik 
Nog ooit te sikkeneuren 
 

-Nico- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Karkepraot 
 
Schrijf eens wat leuks! 
Omdat er de laatste tijd alsmaar berichten over een virus verschijnen, wil ik 

het ergens anders over hebben.  Als jochie wilde ik een spijkerbroek.  

Zoiets leek me helemaal geweldig met al die zakken. Mijn moeder vond dat 
het een ‘werkbroek’ was en dus niet geschikt voor ‘netjes’. Ze paste haar 
standpunt aan toen bleek dat deze broeken ook onverslijtbaar waren. Zo 
kreeg ik mijn eerste spijkerbroek, het was herfst en ik propte ook de 
achterzakken vol met onderweg gevonden kastanjes.  
Op de harde schoolbank zat dat toch niet zo comfortabel maar dat mocht de 

pret niet drukken. Ik had eindelijk een spijkerbroek! 
 Later verschenen er ook jasjes van spijkerstof die toen “jeans” ging heten. 
Weer later gevolgd door varianten in corduroy, die waren er in allerlei 
kleuren. Vooral in Nederland was die dracht vanaf de 70-er jaren erg populair 
onder jongeren. Een suppoost van een museum in Parijs vertelde dat hij de 

Nederlandse scholieren en studenten er zo uitpikte: want ze hadden allemaal 
hetzelfde pak aan! En wij maar denken dat alleen de chinezen uniform 

gekleed waren! (Mao pakken). Het was trouwens opvallend dat als je met je 
” tienertoer” door Europa reisde, je in het buitenland de Nederlanders 
herkende aan hun spijkerjasjes. Vaak met een pakje shag in de borstzak. 
Zijn Nederlanders zulke kuddedieren dat ze er per sé “bij “ willen horen? 
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Er waren ook allerlei verhalen over het goed passend krijgen van een 
spijkerbroek  broek; “je moest ermee gaan zwemmen dan vormde die zich 
naar je lichaam”. Dat deed ik dus met mijn nieuwe Jeans; ik kreeg hem haast 

niet meer uitgetrokken, zo strak werd ie. Aan- en uittrekken  ging het best 
als je op je rug op de grond lag. Vanwege de blauwe kleurstof op mijn benen 
ging ik vervolgens onder de douche!  Jawel, je moest er wat voor over hebben 
om erbij te horen! 

Ik herinner me een bioscoop 
reclamefilm waarin een cowboy, 
nadat hij een nieuwe spijkerbroek 
gekocht heeft, de oude begraaft. 
Daarbij klinkt melodramatische 
muziek. Je denkt eerst dat hij een 
kameraad gaat begraven. Zo 

gehecht kun je zijn aan je 

kledingstuk, is de boodschap. 
Sindsdien is de spijkerbroek niet 
meer uit het straatbeeld weg te 
denken. De gemiddelde Nederlander 
heeft er 5 in de kast hangen, las ik 
ergens. Waar zou die populariteit 

voor spijkergoed vandaan komen? 
Mij geeft het, nog steeds,  een 
ongedwongen  en vrij gevoel als ik 
zoiets aan kan trekken.  
Tegenwoordig weten we dat er voor 
de fabricage van Jeans erg veel 

water nodig is en dat is in de landen 
waar deze kleding vandaan komt een probleem. Daarom kan je je versleten 
kleding, of delen daarvan, nu ook inleveren voor recycling in de kledingbox 
van o.a. het Leger des Heils. Dat dempt ons mogelijke schuldgevoel over de 
uitputting van de aarde een beetje. Filmsterren lopen erin en er zijn allerlei 
accessoires aan toegevoegd. Ook kom je quasi versleten exemplaren tegen 
met gaten en vlekken. Toch heb ik het liefst de klassieke, ongebleekt en 

indigo/donkerblauw.  Verkleuren komt later vanzelf. Als het er echt niet meer 
uitziet, draag ik ze af als ik de tuin spit of een andere klus moet uitvoeren.  
Zo stel ik het afscheid nog wat uit.  
Ik ben dan ook blij over recycling  te lezen want soms voel ik me een beetje 
als die cowboy die moeite heeft afscheid te nemen van zijn spijkerbroek!                                                          

dsdenhollander@outlook.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 
De zomervakantie is weer achter de rug en we mogen de kinderen allemaal 

weer verwelkomen op de locatie. Wat fijn om iedereen weer te zien. De 
vakanties zijn voor de meeste mensen toch anders gelopen dan we van 
tevoren hadden verwacht. Er zijn veel tuinen/huizen opgeknapt of er is 

gekampeerd, en dan vooral in Nederland. In de zomervakantie hebben we 
mogen genieten van heerlijk weer. We hebben hier op de locatie ook volop 
van genoten. We konden hele dagen lekker buiten spelen. Sommige dagen 
was het zelfs een beetje te warm, waardoor we ons ’s middags binnen 
moesten vermaken. De vriezer lag vol met ijsjes en er werd vooral heel veel 
met water gespeeld. Wat is het leuk om te zien hoe de kinderen zich met 
water kunnen vermaken. Het ene kind vindt het heel lekker om helemaal nat 

te worden, en het andere kind blijft liever zover mogelijk uit de buurt van dat 
natte spul. Ondanks dat alles hebben we een heerlijke zomer gehad. 

-Liefs, Team ’t Hummelhûs Oldeholtpade- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Teamgevoel 
 

Het teamgevoel van…….de campingbeheerders   
De meeste vakanties zitten er weer op. Zo ook van onze redactie. Dus zijn 
we weer op zoek gegaan naar een nieuw team. In deze coronatijd staan de 
activiteiten van vele teams op een laag pitje, maar dit team draait op volle 
toeren.  
Het zijn de campingbeheerders van onze minicamping naast het 

evenemententerrein. De camping met 15 staanplaatsen is de hele zomer 

behoorlijk volgeboekt en brengt dus veel werk met zich mee. De camping is 
open van begin maart tot eind oktober en dit is dus een drukke tijd voor dit 
team. 
Het team is in twee groepen verdeeld. De ‘groengroep’ bestaat uit vijf 
personen: Germ Hofstee, Sipke Lantinga, Albert Landman, Chris Wierda en 
Jaap Langeveld. In deze periode komt dit groepje iedere woensdagmorgen 
van 10.00 tot 12.00 uur naar de camping. Eerst een bakje koffie samen, maar 

ook regelmatig met de campinggasten, en dan aan de slag. De naam 
‘groengroep’ zegt het al. Deze mannen maaien het gras en snoeien de 
boswallen, maar de naam dekt niet de gehele lading. De toiletgebouwen, 
trekkershut en bankjes worden ook onderhouden door deze groep. Ook 

worden ze opgeroepen als er problemen met gas, water of elektra zijn. Maar 
ook buiten de camping zijn ze actief. Zo onderhouden ze tevens de Dominees 

Hoeke, het oorlogsmonument en de omgeving van de grote steen naast café 
Wever. 
Femmie Raggers, Heleen Booij en Zwaantje Dijkstra vormen de andere helft 
van de campingbeheerders, met Femmie als ‘aanvoerster’.  

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Bij haar komen de reserveringen van de campinggasten binnen en zij int 
meestal de betalingen. Het werk van dit groepje houdt in dat er iedere dag 
wel iemand één of meerdere keren per dag op de camping is. En als je het 

met z’n drieën doet, kan ook altijd nog iemand zelf op vakantie. De 
werkzaamheden bestaan o.a. uit het schoonhouden van het sanitair en de 
trekkershut, bedden verschonen van deze hut en het legen van prullenbakken 
en containers. Kortom alles wat je op een andere camping ook tegenkomt. 

Naast dat er hard wordt gewerkt is er ook veel gezelligheid. Zowel onder 
elkaar als met de campinggasten, die overigens onze camping en omgeving 
vaak erg waarderen. En wij waarderen op onze beurt deze vrijwilligers zeer. 
Daarom chapeau voor hen. Want ja, de camping is van Plaatselijk Belang en 
dus een beetje van ons allemaal en de opbrengsten komen weer ten goede 
aan ons dorp. Bedankt! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Prikbord 
 

 

 

 
 

 
 
 
Weststellingwerf in 2030 duurzaam en klimaatneutraal? 
Energiecoaches gezocht! 
Heeft u belangstelling, volg dan de website en de  
Facebookpagina  van Oldeholtpade of op  

www.ecdetoekomst.nl 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Collecteweek 16-21 november 2020 

Oldeholtpade zoekt nog collectanten! 

Voor meer informatie of aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biljardclub Olidnija 

Zoekt nieuwe leden 

Speelavonden donderdag-  

of vrijdagavond  

bij De Rustende Jager 
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Agenda  

 
21-09-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
07-10-2020 Ledenvergadering OSW  
19-10-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 
30-10-2020 Fotopuzzelapp speurtocht 

voor de jeugd van de 
speeltuinvereniging 

 

01-11-2020 Start dorpsenquête 
Plaatselijk Belang 

 

06-11-2020 Ledenvergadering VVV  
07-11-2020 Inleveren kopij Thema: Behaaglijk 
16-11-2020 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.00 uur plaatsen 

21-11-2020 Aankomst Sint (OVB)  

14-12-2020 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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