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Voorwoord 

 
 

De kalender kruipt langzaam richting feestdagen en de weergoden lopen 
keurig in de pas. Koude wind jaagt het herfstblad door de straten en de eerste 
nachtvorst hebben we al gehad. Erg? Nee hoor, want het thema van deze 
editie “Licht in huis” is zeer toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Het is 
immers de tijd van licht en warmte. Lichtjes in de kerstboom en de warmte 

van familie en vrienden die elkaar opzoeken tijdens de feestdagen.  
De winter ligt vóór ons en deze tijd heeft ook zijn bekoring, net als ieder 

seizoen trouwens. Veel mensen koesteren een stille hoop op een strenge 
winter. Dan kan er weer eens ouderwets geschaatst worden op natuurijs! Wie 
weet, misschien weer een Elfstedentocht?  Een dik pak sneeuw zou ook niet 

verkeerd zijn. Kinderen op sleetjes, sneeuwmannen maken……Winterpret! 
Het zou fijn zijn maar het blijft afwachten. 
Gelukkig zijn er nog een aantal zaken waar we wel greep op hebben. Denkt 
u wel even aan de Kerst activiteit van De Striepe, het Kerstconcert, de 
jaarlijkse oliebollenactie van VVO en de ooldejaorskuier? 
De redactie van Holenpathe wenst u in elk geval fijne, warme en verlichte 
kerstdagen en een gezond uiteinde. We zien u graag in het nieuwe jaar met 

frisse zin terug! 

 
Volgende kopij inleveren voor: 27 januari 2018 

 

Thema:    “Uit de aarde” 

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

Geboren:  
  

04-10-2017  Evan Zoon van Rudi en Manon de Vries 
Hesselinghstraat 10E 

31-10-2017  Yara Niccy Dochter van Rients de Vries en Monique Schadeberg 
 Zusje van Ruben, Kirsten en Storm 

Westerhofstraat 5 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Overleden: 
 

13-10-2017  Sjoukje Maat-Vogel Wilfred Berrystraat 13 

17-10-2017  Klaas Delfsma Voorheen Hoofdweg 136A 
26-10-2017  Bettie de Groot-Zwarteveen Lyclamastraat 11 

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

Nieuwe inwoners: 
 

J. Tjon-A-Tsjen en E. Boross Grote Kamp 7 
Diana Ponne Hesselinghstraat 9A 

 

 

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

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

 

Oproep 
 
Wie wil mij komend jaar komen helpen 
op de camping? 
Doe het nu twee jaar alleen. Op zich 
lukt dat wel maar het zou fijn zijn als er 

iemand voor vast bij komt, zodat we in 
overleg bij toerbeurt kunnen draaien.  
Wat houdt het in? Je verwelkomt 

mensen op de camping en je houdt de 
toiletunit schoon. Het is geheel op 
vrijwillige basis, maar het is gewoon 

heerlijk werk om te doen. Er ontstaan 
erg leuke gesprekken en contacten. 
Kortom dankbaar werk! 

Wie o wie???  
Voor vragen kun je bellen of mailen 
met Femmie Raggers  Telnr.688654 

hfa.raggers@planet.nl  

mailto:hfa.raggers@planet.nl
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Buurtpraot 
 

 
 
 

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

Zaterdag 11 november jl. was het dan eindelijk zover.  
Met man en macht hebben de bewoners van de 
Grote Kamp de bomen geplant. `s Morgens om 
kwart voor 8 verzamelden de vrijwilligers bij Grote 
Kamp 9. De koffie stond klaar bij Hoogers onder de 
carport. In totaal waren er 13 vrijwilligers aan het 

werk en rond 14.30 

uur was alles klaar. 
Door deze klus samen  

te klaren, laten de 
bewoners zien dat de 
saamhorigheid op de 
buurt groot is. Jong en 
oud heeft zich ingezet. 

Top! Maandag 13 
november 2017 wordt door de gemeente 
gekeken of de Grote Kamp zich aan de eisen van 
de herplant heeft  gehouden. Daarna kan dit 
project afgesloten worden en kunnen kan de 
Grote Kamp terugkijken op een goede afloop.  

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

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* Spraken we in de vorige Holenpathe over de vele bouwwerkzaamheden van 
de bewoners ook deze keer willen wij u de laatste ontwikkeling/ nieuwe 
bezigheden niet onthouden. 
Aan het begin van de Hamersweg is een aanvang gemaakt met de bouw van 
een dubbele woning. Nieuwe buren? U zult het t.z.t. wel vernemen via dit 

medium. 
 

* Er is de laatste tijd veel gesproken en gelezen over de overlast (mn snelheid 
en geluid) dat vliegveld Lelystad mogelijk met zich meebrengt. 

Er wordt ook veel gesproken over de snelheid van motorvoertuigen over de 
Hamersweg. Maar hierover gelezen of aantoonbare feiten zijn ons niet 
bekend. Zal het onlangs geplaatste “meetbord” met de smiley hierover 
gegevens aan het licht brengen?  
We zijn zeer benieuwd naar de meetgegevens en laten ons graag informeren. 
 

* De gegevens van de eerste week dan maar niet meegerekend. Want als 
het bord staat afgesteld op 30 km/uur dan rijdt een fietser al gauw te snel. 
De max. snelheid buiten de bebouwde kom is toch echt 60 km/uur! 
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* De ruime inrit bij de loods van Kemper wordt niet alleen voor eigen 
doeleinden gebruikt maar is vaak ook een passeerplaats voor groot 
wegmaterieel (o.a. landbouwvoertuigen). 

Daarnaast wordt de ruimte wel gebruikt om te keren of parkeren voor 
vrachtauto’s, campers of in een enkel geval een (supporters)bus. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kerkebuurt Alie Nijholt – gerrit.alie@home.nl 
 

De meeste mensen hebben enige weken geleden wel een bijzondere vlag met 
roze ballon uit zien hangen bij Gerrit en Alie. Het betreft een vlag uit 
Colombia. Momenteel verblijven ze daar om hun adoptiedochter te halen.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wetenswaardigheden 
 
Olpae Kwist 
Zoals jullie inmiddels al weten zal op 17 februari 2018 de tweede editie van 

de dorpsquiz plaatsvinden. De inschrijving voor de quiz zal beginnen op 1 
januari 2018 en sluit op 1 februari. Zorg dus dat je voor die tijd je team 
compleet hebt.  
Opgeven kan door je teamnaam + spelers door te sturen naar 
olpaekwist@hotmail.com. De eerste 10 teams die zich opgeven krijgen een 
waardevolle hint voor de geheime opdracht, dus zorg dat je team zo snel 

mogelijk wordt opgegeven.  

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

Beste Dorpsgenoten, 
Na afwegingen en twijfels zetten wij een nieuwe stap in de toekomst. Waar 

wij altijd al eens van droomden, gaan wij nu doen. Wij vertrekken naar 
Zweden en zeggen tot ziens Oldeholtpade. 
De afgelopen 10 jaar hebben wij met veel plezier op ons plekje aan de 
Hoofdweg 100 gewoond. Zowel privé als ook met ons autobedrijf hebben wij 
hier een mooie tijd beleefd. Maar nu is het tijd voor iets nieuws. Een heel 
avontuur maar wij hebben er zin in. 

Het begon zo’n klein jaar geleden wat te kriebelen. Is dit het nu? Gaan wij 
hier oud worden of durven wij onze dromen nog na te streven? Een toekomst 

buiten Nederland. En zo brachten wij begin februari een bezoek aan de 
Emigratiebeurs. Informatie inwinnen, kijken welk land past dan het beste bij 
onze wensen. Na wat rondzwerven op de beurs vertrokken wij richting huis 
met een tas vol informatie over Zweden. Een mooi land met veel ruimte voor 
natuur. Ja, dan ook maar een vakantie plannen om rond te kijken of het wel 

echt zo is… 
Of toeval nu bestaat of niet laat ik in het midden maar eind februari krijgt 
Koen telefoon uit Zweden. Via schadenet Leeuwarden; een 
schadeherstelbedrijf waar Koen wel eens als freelancer werk verricht, komt 
een vraag of hij wellicht 2 a 3 weken naar Zweden zou kunnen te werken.  
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Gezien de drukte in ons eigen bedrijf gaat dat helaas niet lukken maar wij 
houden contact met Armand. Een Nederlander die daar nu zo’n 8 jaar 
werkzaam is.  

Half mei is er opnieuw contact. Er komt een functie vrij op de schadeafdeling 
en de vraag komt; Koen is dat niet iets voor jou? En zo gaan wij (Koen en ik) 
half juni richting Zweden om kennis te maken met het bedrijf en de 
omgeving. Een reis met veel indrukken maar vooral een erg welkom gevoel. 

De mensen zijn er aardig, de omgeving mooi. Kortom genoeg om thuis over 
na te denken en te bespreken. Maar na de nodige twijfels en afweging 
besluiten wij er voor te gaan. In de zomervakantie zijn wij met ons gezin in 
de regio op vakantie geweest en hebben opnieuw het bedrijf bezocht. Alles 
voelt goed.  
Een volgende stap is daar. Op 30 september hebben wij voor onze vaste 
klanten een borrel georganiseerd om hun te bedanken. Dit was een erg 

geslaagde middag. Nogmaals dank aan alle aanwezigen. Onze woning is 
verkocht en een tijd van uitzoeken, regelen en inpakken dient zich aan. Koen 
is ons al even vooruit gereisd en is al werkzaam bij Bilkompaniet in Mora 
(Dalarna). Afgelopen herfstvakantie zijn Leon, Amber en ik ook die kant weer 
opgegaan. Hebben een bezoek gebracht aan de toekomstige school en 
woonruimte geregeld voor de definitieve verhuizing begin januari. Eind 
november komt Koen nog even terug in Oldeholtpade en dan met de 

verhuizing in december opnieuw. Gezellig samen nog Kerst en Oud & Nieuw 
vieren met onze familie en vrienden. En dan de start van ons Zweedse 
avontuur januari 2018!  
Zoals eerder gezegd; Tot ziens Oldeholtpade wij komen zeker weer op 

bezoek!  
Heel veel groeten / många hälsningar,  

Koen & Desiree, Leon en Amber Kramer en Laika  
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Programma Eetcafé Wever 

 

 
 

 2 december  Beer-Pong Toernooi 

13 en 14 december Kerststukjes maken 

23 december   Gekostumeerd Kerstbal met DJ Heavy P. 

30 december  Oudejaars Kuiertocht 

26 januari  Kinderdisco speeltuinvereniging 

28 januari 2018 Spirituele beurs 

3 februari 2018 Optreden The Flying Stars  

Voor info, opgeven en tijden  

Telefoon  0561 688 938 

Email: eetcafe-wever@hotmail.com 

En natuurlijk op onze FaceBook pagina: Eetcafe Wever 

 

 

 

 

mailto:eetcafe-wever@hotmail.com
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22e Ooldejaorkuier 
 

Dit jaar gaan we naar een gebied waar we met de ooldejaorskuier na al die 

jaren nog nooit geweest zijn: namelijk de Katlijker Schar. Het gebied grenst 
aan de Stellingwerven en toch heerst er een andere mentaliteit en praat men 
er een totaal andere taal. Dit vraag om uitleg. Velen zullen het gebied reeds 
kennen van de Schotse hooglanders die hier het nodige beheers werk 
onbezoldigd verrichten. De gevarieerde route laat ons kennismaken met vele 
landschapstypes. Hakhoutbosjes, beukenlanen, heide en we krijgen zicht op 
een moerassig gebied waar de “Oolde Kuunder” zich een weg baande naar 

de voormalige Zuiderzee. Kortom het wordt weer een tocht waarin het 
landschap zich weer laat lezen en waarover het nodige over te vertellen is. 
Na afloop is er weer de mogelijkheid om bij Café Wever heerlijke snert of 

bruine bonensoep te nuttigen.  
 
Zaterdag 30 december 
Vertrek bij Café Wever om 13.30 uur 

Lengte ± 7 kilometer 
Aanbevolen: Waterdicht schoeisel of laarzen  
Opgave: voor 27 december bij Freddie de Vries tel. 688749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRtOPvrsDXAhWFC8AKHahmA6EQjRwIBw&url=http://www.heerenveensecourant.nl/nieuws/47325/jeugdexcursie-schotse-hooglanders-in-ketliker-skar/&psig=AOvVaw2r-DEFdqgl6tpi53_NHkYs&ust=1510827825459119
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Atelier  “DE SCHEENE”  

                       
Iedere maandagavond komen we met een aantal cursisten bij elkaar in het 
keramiek- atelier van Gerdien van Tongeren aan de Hamersweg. We hebben 
het heel gezellig en ondertussen maken we mooie werkstukken van klei. 
Gerdien weet alles van technieken en glazuren en wij maken wat we willen. 

Daarbij halen we veel ideeën van internet met als favoriete site’: ‘Pinterest’. 
Zo kletsend en kleiende weg kwamen we op het idee om eens ergens anders 
te gaan kleien. Uiteindelijk zijn we in Frankrijk beland. Afgelopen 
herfstvakantie reisden we met zijn vieren af. En wat deden we daar? Precies: 
leven als God in Frankrijk. We zaten de hele week in een mooie sfeervolle 
oude boerderij. ‘s Morgens een lekker ontbijtje en daarna naar de overkant 
mooie dingen maken in het atelier. ‘s Middags lekker genieten van het rustige 

plattelands leven bij een temperatuur van af en toe wel 25 graden. Na het 
kleien en glazuren gingen we de laatste dag ‘raku stoken’. Dit was wel heel 
bijzonder. Raku stoken is een hele oude stooktechniek uit Japan. Je hebt een 
oud olievat. Deze is met een speciale brandvrije keramische deken bekleed 
met ook een geïsoleerd deksel erop. Er zit een gat onderin waar een 
gasbrander voor ligt. Onderin leggen we vuurvaste stenen. Onze geglazuurde 
werkstukken erin en dan de brander aan. Het duurt wel twee uur voordat het 

1000 graden is. En dan komt het spannendste met een tang het werkstuk er 
heel uithalen zonder dat je haar verschroeid en het werkstuk valt. Dan komt 
het beeld in een oude zinken ton met zaagsel dat meteen in de brand vliegt. 
De deksel gaat erop, zodat het vuur het zuurstof uit het werkstuk onttrekt. 

en na 20 minuten kan het er uit. Dit is het eigenlijke ‘rakustoken’. Dit stoken 
geeft een speciaal effect. Wat je niet glazuurt wordt zwart. En je krijgt in het 

glazuur een craquelé effect: dit lijken allemaal kleine scheurtjes. Zo kun je 
dus een nieuwe schaal maken die wel honderd jaar oud lijkt. Al met al een 
heerlijke week. Wil je met ons mee keramieken. Bel Gerdien tel. 689111 
-Groetjes Sjoukje, Irma Gerdien en Truus-                                                         
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Met pensioen en dan…? 
                                      
De redactie is op bezoek bij Jan en Evie 

v.d. Meer aan de Hoofdweg 233. Hun 
woning met aangebouwde stal is omgeven 
door een ruim erf, op slechts enkele 
honderden meters van de grens met 
Nijeholtpade. Jan v.d. Meer is op deze plek 
geboren op 3 mei 1948. Hij bezocht de 

Lagere school in Oldeholtpade, gevolgd 
door de Landbouwschool te Wolvega. 
Daarna aan de slag op de boerderij, 
gecombineerd met de functie van 

monsternemer bij Hollandia. Door een 
overschot aan kandidaten werd hij 
vrijgesteld voor de Dienstplicht en hoefde 

hij zijn werk niet te onderbreken. Maar Jan 
heeft hier niet al die jaren gewoond. In 
1972 zijn ze getrouwd en ging wonen in 
Biddinghuizen, Oost Flevoland.  
Een nieuw hoofdstuk in hun leven. Jan werkte bij  “de rijksdienst IJsselmeer 
polder”. De polder was nog kaal en Jan hielp met de aanleg van bossen. Hij 
werkte onder andere veel in schokland en Ketelhaven. De buren en 

omwonenden waren aardige mensen met wie zij het altijd goed konden 

vinden; sociaal en behulpzaam waar nodig. Iedereen zat uiteindelijk in het 
zelfde schuitje ,want de polder was nog jong. Tijdens hun verblijf in de polder 
zijn ook hun drie zonen geboren. In 1985 na dertien jaar in de polder te 
hebben gewoond keerde het gezin terug in het  ouderlijk huis, waar we nu 
zijn. Helemaal op zijn oude plekje lukte niet meer. De ouderlijke boerderij 

was namelijk in 1975 door brand verwoest en door nieuwbouw vervangen. 
Jan wilde de boerderij overnemen, maar door de invoering van het 
melkquotum konden ze niet groter groeien. Hij combineerde het werk op de 
boerderij samen met hulp van vrouw en kinderen met zijn werk bij de 
rijksdienst. In 1995 stopte Jan met de boerderij en het werken bij rijksdienst. 
Hij ging werken bij Staatsbosbeheer in Jubbega eerst fulltime en later vier 

dagen in de week. Op 63 jarige leeftijd stopte Jan definitief bij 

Staatsbosbeheer.  
In al die jaren zijn ze niet veel op vakantie geweest. Ze hebben een rijnreis 
geprobeerd, maar dat viel niet echt in de smaak. ‘Je kan geen kant op, op 
zo’n boot’. Genieten van de eigen omgeving, de rust en de natuur bevalt hen 
beter. Ze vervelen zich nooit. De drie zonen wonen ondertussen op hun zelf 
in Wolvega en Nijeholtpade. Ondertussen hebben ze ook drie kleindochters. 
Bovendien waren er de hobby’s die ook hun aandacht opeisten. Jan is altijd 

bezig geweest met Friese paarden. Het opschrift “Stal van Friso” boven de 
garage was ons niet ontgaan. Ook mennen met één of meerdere paarden 
mocht hem bekoren. Voorheen had hij een eigen koets en gingen ze 

regelmatig ringsteken.  
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Zoon Gerrit heeft het ‘paardenbloed’ zo’n beetje overgenomen en doet mee 
aan Fries paarden ballet. Jan heeft nog steeds drie Friese paarden en twee 
shetlanders op stal staan. Daarnaast mag hij graag lezen en fietsen. Jammer 

genoeg geldt dit laatste niet meer voor zijn vrouw. Twee ingrijpende heup 
operaties hebben daar een eind aan gemaakt. Maar ook zij verveelt zich niet 
door zich met de gewone dagelijkse dingen bezig te houden. Ze wonen 
heerlijk vrij met een wijds uitzicht rondom. Wat wil je nog meer?  Bij ons 

afscheid werden wij uitgeleide gedaan door hun vrolijke kleine poedel. Wij 
wensen deze sympathieke mensen nog lang woonplezier op dit mooie stekje.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Verenigingsnieuws 
 

 

Karkepraot 
 

Sing-Inn     

Licht in het donker 

 

Op 21 december hopen we weer een Sing-Inn te houden in de kerk van 
Oldeholtpade om 19.30uur. Zoals we nu al een paar keer hebben gedaan zal 

dat een bijeenkomst zijn om ons naar Kerstmis toe te zingen met de bekende 
liederen die we in onze jeugd leerden, veelal op de Zondagsschool. Dit is een 
dienst voor iedereen die mee wil zingen om zo het “kerst-gevoel uit onze 
jeugdjaren” weer even te beleven. Vroeger was de kerstviering een 
kinderfeest waar je naar uitkeer. De chocolademelk, de versiering, de grote 

kerstboom, het kaarsenlied en natuurlijk de bekende kerstliederen. We 
proberen die ingrediënten hier een plaats te geven. De tijden zijn veranderd 

en wijzelf ook .Daarom is het wel eens moeilijk om onbevangen en zonder  
“grote-mensen zorgen” kerstfeest te vieren. Het is de afgelopen jaren gelukt 
om dat gevoel op een volwassen manier te beleven met elkaar. Het is dus 
geen uitsluitend Protestantse aangelegenheid; we kunnen tegenwoordig met 
mensen uit allerlei kerken samen vieren. We zijn er blij mee dat dat nu zo 
kan; met het hele dorp!  Enkele medewerkenden zijn van Rooms-katholieke 
huize. We zien dit daarom als een oecumenische viering. Van harte welkom! 

 

Waarom krijg ik geen antwoord?  

omdat het “In the cloud” niet hemels is 

 

In onze tijd is het belang van goed communiceren een groot goed. Ondanks 
de mogelijkheden die sociale media ons bieden gaat er nog wel eens wat mis. 
Dat gebeurt vooral als mensen gaan “invullen voor een ander”. Ze denken er 
dan vanuit te kunnen gaan dat ze wel weten wat een ander bedoelt of ergens 

van denkt, zonder dat ze dat de desbetreffende persoon vragen. Voor je het 
weet heb je dan een misverstand of raken mensen teleurgesteld in ons of in 
een ander, want “we bedoelen het wel goed maar hadden het toch nog even 
moeten na vragen”. Het overkomt mij, helaas, ook nog wel eens.  
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Wie weet helpt dit artikel me om bij de les te blijven en “transparant  te 
communiceren”. Maar soms gaat het buiten je om. Op 2 oktober is mijn PC 
gehackt.  

Liever gezegd er is ingebroken in mijn adresbestand (outlook) en velen van 
jullie kregen een mail waarin ik vanuit een ver land om financiële bijstand 
vroeg. Door de schrijffouten herkenden jullie dat  het niet van mij was. Ik 
heb aangifte gedaan en de IP adressen(de laatste uit Lagos) aan de politie 

doorgegeven. Als goed Calvinist zoek ik de schuld bij mezelf; er waren al wat 
onregelmatigheden in mijn outlookadresbestand .Zo kon ik geen adressen 
verwijderen en aanpassen maar dat weet ik aan mijn eigen digitale 
onhandigheid. Toen ik ook nog 2 maanden lang drie keer per dag dezelfde 
ongewenste mail kreeg en het blokkeren niet werkte, heb ik de mail geopend 
om via de disclaimer, onderaan die mail aan te geven dat ik geen mail meer 
wenste te ontvangen. Dat werkte ook niet. De volgende dag was ik gehackt. 

Als je dit meemaakt vraag dan advies aan iemand die er meer verstand van 
heeft. Computers zijn rare dingen! “In the cloud” gebeurt van alles. Omdat 
er toch niet veel te redden was, ben ik eerst 10 dagen, volgens planning, op 
vakantie geweest. Daarna een nieuwe PC gekocht en een nieuw mailadres 
aangemaakt. Je zou me helpen door me een mail te sturen zodat ik je adres 
kan opslaan. Ik moet namelijk alles opnieuw invoeren. Omdat bijna iedereen 
(ook nutsbedrijven etc.) tegenwoordig van de mail gebruik maakt, is dat een 

hele klus want je bewaarde die adressen op diezelfde PC. 
Mijn adres was: dsdenhollander@hotmail.com    
Het is geworden dsdenhollander@outlook.com  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 

Herfst! 
Niet alleen een prachtig seizoen, maar ook nog eens een erg leuke tijd om 
op ontdekking te gaan. In onze tuin komen we de meest mooie bladeren 

tegen, ze krijgen stuk voor stuk prachtige kleuren. En terwijl dit gebeurt 
worden de bomen kaal, er waait een frisse wind en worden onze laarzen en 
broeken nat. Een heerlijke tijd om met de kinderen te genieten van de natuur. 
Ook hebben we met de peuters lampionnen gemaakt en de liedjes geoefend. 
We verwelkomen een aantal nieuwe kinderen en er zullen de komende maand 

een aantal kinderen vier jaar worden en naar de basisschool gaan.  
Vanaf november zullen we de peutergroep op de woensdagochtenden ook 

gaan splitsen in een jongste en oudste groep. Dit door de nieuwe 
aanmeldingen en het doorstromen van de kinderen.   
Met de decembermaand in het vooruitzicht gaan we een gezellige tijd 
tegemoet. Over een paar weken komt de goede Sint weer naar ons land, 
zodra de Sint is aangekomen gaan wij onze groepen in Sinterklaassfeer 
brengen. In de weken tot 5 december zullen we leuke activiteiten doen zoals 

een pietenparcours, pakjes inpakken, pepernoten bakken en verkleden.  
-Groeten van het team van ’t Hummelhus- 

 

mailto:dsdenhollander@hotmail.com
mailto:dsdenhollander@outlook.com
https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Kerstpuzzel 
 

Ook dit jaar heeft de werkgroep Holenpathe, in samenwerking met fotograaf 

Leny Salverda, weer een leuke kerstpuzzel voor u gemaakt. Deze keer betreft 
het diverse brievenbussen in ons dorp. Mocht u dit jaar als winnaar uit de bus 
willen komen, dan kunt u het wellicht op een akkoordje gooien met de 
plaatselijke postbezorger. Na de feestdagen kan hij/zij iedere brievenbus 
waarschijnlijk wel ‘dromen’. De oplossing kunt u, voor 27 januari 2018 sturen 
naar: holenpathe@gmail.com 

 

Brievenbus 1 

 

Brievenbus 2 

 

Brievenbus 3 

 

Brievenbus 4 

 

Brievenbus 5 

 

Brievenbus 6 
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Brievenbus 7 

 

Brievenbus 8

 
Brievenbus 9 

 

Brievenbus 10 

 
Brievenbus 11 

 

Brievenbus 12 
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De Striepe 

 
De klok een uur achteruit en dat is gelijk te merken. De dagen korten al in, 
de kinderen kunnen heerlijk buiten spelen met deze mooie herfstdagen en 
dan lekker naar binnen! We hebben geprobeerd de kinderen te 
enthousiasmeren door boeken te promoten tijdens de Kinderboekenweek. Ik 

ben benieuwd welke kinderen nu bij de kachel of op de bank onder een 
dekentje een spannend boek aan het lezen zijn. Of voor het slapen gaan nog 
even worden voorgelezen door papa of mama.  
Daarnaast is er voorleeswedstrijd geweest in alle groepen. De beste voorlezer 
mocht nu zijn of haar voorleeskunsten vertonen aan de hele school. In de 
jury zaten juf Zwaantje, juf Anita en burgemeester André van de Nadort. Na 

een korte kennismaking mocht Quinn 

beginnen met voorlezen. Daarna 
kwamen Tieme, Gerianne, Foske, 
Noortje, Anniek en Arwin aan de beurt. 
De jury kreeg de lastige taak om uit 
deze toppers één voorleeskampioen te 
kiezen. Arwin Tel gaat De Striepe 

vertegenwoordigen in de volgende 
ronde, hij is de voorleeskampioen 
geworden. 
 

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

Een bijzonder middag was het woensdag 1 
november. We hebben ons plein aan de 
voorkant van de school een naam gegeven. 
Het Anne Mulder plein. Meester Anne Mulder is 
jarenlang directeur en leerkracht van groep 7 

en 8 geweest  op De Striepe. Een aantal van 
de ouders op onze school hebben zelf nog bij 
hem in de klas gezeten. Het is dit jaar 15 jaar 
geleden dat hij plotseling is gestorven. Hij was 
toen nog leerkracht op deze school en u kunt begrijpen wat een impact dat 

heeft gehad op de leerlingen, leerkrachten en natuurlijk zijn familie. In het 
voorjaar zijn de muren van de school opnieuw geverfd en daarbij is het 

herinneringsschilderij voor Anne van de muur gehaald. Wij als team vinden 
het een mooi gebaar om Anne voor altijd te 
verbinden met De Striepe, de school waar hij zo 
trots op was!  
Daarom hebben we in overleg met Wiesje; zijn 
vrouw, in kleine kring (familie, oud collega’s en 

leerkrachten van De Striepe) het naambord 
onthuld wat nu op de gevel van de school hangt. 
We kunnen terugkijken op een middag  

met mooie herinneringen. 
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Tijdens de rekenles van vandaag speelden wij het spel “watje blazen”. 
Kom je op het blauwe papiertje dan mag je een blauw vakje kleuren. Kom je 
op een geel papiertje dan kleur je een geel vakje. Zo krijg je een 

staafgrafiek. 
Op welke kleur komt het watje het meest? Hoe vaak komt het watje op elke 
kleur? We oefenen hiermee de begrippen meer, minder en evenveel. De 
kinderen vergeleken de grafieken met elkaar. Een mooie manier van actief 

leren! 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hebben jullie het al gehoord? Zoem en Zara getrouwd! 

Bij het woordje aan kreeg groep 3 het bericht dat het: aan was tussen 
Zoem en Zara. Ze waren echt verliefd op elkaar. 
De dag voordat we het woordje "en" gingen leren, zat er een uitnodiging 

in onze brievenbus en wat denk je: Zoem en Zara gaan trouwen en we zijn 
allemaal uitgenodigd! 
We zijn meteen hard aan het werk gegaan: we hebben een woordveld 
gemaakt over de 

bruiloft. We hebben 
de klas versierd en 
er werd gezorgd 
voor een feestelijk 
drankje.  
De ambtenaar van 
de burgerlijke stand 

voltrok het huwelijk 
in de aanwezigheid 
van de vele gasten. 
Na het ja-woord 
was het tijd voor 
het aansnijden van 

de bruidstaart en 
iedereen kreeg een 
glas champagne.  
Veel geluk samen 
Zoem en Zara.  

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

Prikbord 
 
 
 

 
Gemaakt door WaJonger: aanmaakhoutjes voor 

kachel of haard a € 3.50 per zak. 
Voor afhalen graag contact 
opnemen met tel: 688374 
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Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 

 
Koude maanden vol speelplezier….. 
We kunnen terugkijken op geslaagde activiteiten. Eind oktober mochten de 
oudste kinderen huiveren bij de spooktocht door de griezelige bossen ten 
noorden van Oldeholtpade. Spoken kwamen van achter en uit de bomen. Er 

kwamen geluiden uit de struiken die overdag niet zijn waar te nemen.  
De laatste zaterdag van november was het voor de jongste kinderen raak. 
Feest want Sinterklaas werd verwelkomd, maar paniek want er waren geen 
pepernoten. Die week was al wel vernomen dat een pepernotenfabriek zich 
had gevestigd midden in het dorp, maar de bakpieten waren nog niet actief 
geweest. Gelukkig konden de kinderen prima helpen en was er eind van de 

middag genoeg strooigoed voor iedereen.  

Noteer alvast in de agenda dat er vrijdag 26 januari weer een kinderdisco 
georganiseerd wordt in de zaal achter eetcafé Wever. Jullie zorgen voor een 
goed humeur, wij voor een goede beat! 
-’t Speulhoolt- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

The Flying Stars 

 
Et weren 3 geweldige optredens van the Flying Stars, mit et thema Fesien. 
Dit omdat de cabberetgroep al 70 jaor bestaot. Zoe’n 500 meensken kwamen 

op disse aovends of. En hebben flink geneuten van de mooie lieties, o.e. van 

de wandelclub, de schlagersmedlye en leun op mij. Et dörp wodde zongen 
deur Aagje , mit prachtige foto’s via de beamer te zien. De baemer was ni’j 
anschaft omdat d’r van et zoemer een filmpien maekt was over Margien en 
Geertien, die ophaeld weren deur de buurman. Nao de pauze weren de 
meensken hier dus getuge van. Et was hilaries. Hier hewwe vule 
complimenties veur kregen. Alberto het een protte wark had mit de baemer, 

de foto’s en et filmpien, mar ok vule succes. 
Japie deed et locht veur et eerst dit jaor en et is him prima ofgaon. Mar 
minder mooi is dat dit Metsje heur laeste jaor is bi’j the Flying Stars. We 
zullen dus op zuuk moeten veur een aander.  

Daansdomein Drenth staot te koop en we zullen daor dus volgend jaor niet 
terechte kunnen. Dus, ok op zuuk naor een aander onderkommen. Krek as 
de grote en kleine karre, die moeten ok een aander adres hebben. 

Suggesties?? Dan graeg even bellen mit ien van oons. 
Want et zol toch jammer wezen dat et cabberet niet deur kan gaon. 
We gaon in ieder geval in november nog naor Noordwoolde, Emmelooord en 
Oosterwoolde. 
Kieken jim ok nog even op oonze ni’je webside. Hielemaol veraanderd. 
En…laot een berichien aachter!! 
-Femmie- 
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VocaLinde 

 
VocaLinde geeft Kerstconcert   
 

Nu het blad weer van de bomen raakt en het in de avond weer vroeg donker 
is, zijn onze koorrepetities volledig in de sfeer van ons kerstconcert gekomen. 
Dat kon pas nadat we op 5 november nog hebben gezongen. Als gastkoor 
samen met het "Zingen voor je leven koor" in Leeuwarden. Dit koor is volledig 

samengesteld door mannen en vrouwen die geconfronteerd zijn met de ziekte 
kanker. We hebben die middag in het gezellige theater van De Bres een 
uitverkochte zaal laten genieten van ons repertoire. In zowel een eigen 
optreden als samen met dit ‘Zingen voor je leven’ koor. De opbrengst van 
een rondje met de pet kwam volledig ten goede van de ponghouder van het 
koor uit Leeuwarden. 

Maar de dinsdag daarop volgend dus volop bezig met ons eigen concert. We 

geven dit concert op vrijdagavond 15 december in de Stephanus kerk in ons 
eigen dorp. We zingen daar zowel kerstmuziek maar ook nummers die in 
deze tijd van het jaar passen. In de sfeer van de gedachte die bij de Kerst 
hoort. Tevens zullen we een aantal kerstliedjes samen met ons publiek gaan 
zingen. Alhoewel er in deze tijd vele kerstconcerten te bezoeken zijn, hopen 
we die avond een gezellig versierde kerk vol met mensen te hebben. De 
aanvang is 20.00 uur en entree €6,=  met koffie en thee gratis in de pauze. 

U bent van harte welkom.  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S.C.O 
 

Van buitenlicht naar zaalverlichting  
 

Op het moment van schrijven wacht onze hoofdmacht over 24 uur de 
ouverture van het zaalseizoen in Amsterdam tegen Rohda. Het buitenlicht, 

de schijnwerpers op de veldaccommodatie zijn ingeruild voor het licht van de 
sporthal. Naast onze hoofdmacht beginnen nog 5 senioren-, 1 A-,1B-, 1C-, 
2D-, 4E- en 3F- teams aan het zaalseizoen. Lekker onder dak, geen invloeden 
van het weer! Korfballers van hoog tot laag kijken uit naar deze periode in 

het seizoen met veel meer publiek en veel meer media-aandacht voor met 
name de Korfbal League. De hoogste afdeling, waar SCO na een ongeslagen 
veldseizoen in de Hoofdklasse in maart graag een gooi naar zou willen doen 

via de play-offs. Maar je rijk rekenen is nooit goed. Veld is geen zaal en 
omgekeerd.  Het zit mee en soms tegen. Zwakke tegenstanders kunnen 
plotseling het licht zien. Opponenten gaan hun licht opsteken over onze 
speelwijze. Zo blijft sport (gelukkig maar) onvoorspelbaar en is het maar zeer 
de vraag of onze herfstkampioenen SCO 5,C1,E2,E3,E4 straks weer als de 
beste voor het voetlicht kunnen treden.  
 

Heel bijzonder was ook al dat licht tijdens de Halloween Mountain Bike Tocht 
op de fietsen en helmen van de ruim 350 deelnemers van jong tot oud. Of 

het licht van de plotseling uit de duisternis opdoemende griezels. 
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Iedereen was enthousiast en de organisatie gaat hier en daar zijn licht 
opsteken om te kijken of er bij de winterrit op zondag 21 januari opnieuw 
een kidsroute aan dit evenement kan worden toegevoegd.  
  

Zo biedt SCO naast de gewone zaalcompetitie, De Kangoeroe Klup en  de 

reuze Panda’s ook in de wintermaanden meer dan korfbal alleen. 
Geïnteresseerd in meer informatie met betrekking tot deze en andere 
activiteiten? Kijk dan op www.kvsco.nl  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kangoeroe Klup / Reuzenpanda's 

 
De winter is weer begonnen en de gezellige tijd breekt weer aan. Ook de 

Kangoeroes en Reuzenpanda's hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. 
Na de zomer zijn we weer begonnen met 20 Kangoeroes en 10 
Reuzenpanda's en inmiddels zit het eerste gedeelte van het seizoen er alweer 
op.  
 

De Reuzenpanda's hebben eerst 
buiten getraind, maar trainen 
inmiddels ook alweer in de zaal. 

Zij zijn begonnen met het thema 
voetbal en zo hebben zij ook een 
training gedaan in de pannakooi. 
Inmiddels zijn ze alweer bezig 

met het volgende thema en zo 
gaan ze een behoorlijk aantal 
verschillende sporten beoefenen 

dit seizoen. Nog een leuk 
nieuwtje! De trainer van de 
Panda's (Julian) is geselecteerd 
voor de voorselectie van Jong-Oranje. Hoe leuk is dat! In de zaal trainen zij 
in de even weken op de woensdag om 17.00 uur in De Striepe. Wil je graag 
een keer mee doen om te kijken welke sport bij jou past? Trek dan je 
sportschoenen aan en doe gezellig met ons mee.  
De Kangoeroes zijn gelijk na de zomer weer in de zaal begonnen met 

gymmen. De Kangoeroes zijn natuurlijk nog vrij jong en in de zaal weten we 
zeker dat het altijd lekker warm en droog is. Bij de Kangoeroes doen we nog 
niet echt sporten, maar zijn we gewoon lekker aan het gymmen. Eerst altijd 
even bijkletsen in de kring en dan hup in de benen en met een tikspelletje 
lekker warm worden. Daarna gaan we vaak het klimrek in, over de tijgerbrug, 
in de touwen hangen of schommelen en dan via banken en kasten op naar 

de glijbaan weer naar beneden. We doen leuke spelletjes met de parachute, 
maken hutten en springen op de trampoline.  Daarna doen we vaak een 
dansje op leuke liedjes en sluiten we af met een gezamenlijk spel, zoals 
zakdoekje leggen. Lijkt het jou leuk om een training met de Kangoeroes mee 
te doen?  

http://www.kvsco.nl/
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Kom dan op zaterdagochtend (vakanties uitgezonderd) om 9.30 uur naar De 
Striepe en doe gezellig mee.  
 

Nu in de tijd van Sinterklaas staan de Pieten alweer te springen om een 
Pietentraining mee te mogen doen met de Kangoeroes en Panda's en gaan 

we straks met Kerst weer gezellig met z'n allen aan het Kerstdiner. Eind 
november mogen we nog mee in de line-up bij SCO 1. Dan is de hele zaal 
donker, gaat het licht van de schijnwerper aan en lopen we met de spelers 
op. Dat lijkt ons ook zo ontzettend gaaf! We hebben in ieder geval weer 
genoeg in de planning staan en kunnen niet wachten om jullie daar meer 
over te vertellen. Tot de volgende keer! Heb je vragen? Mail dan 

naar kangoeroeklup@kvsco.nl 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Column 
 

 “Licht in huis” is zeer zeker een toepasselijk thema in deze donkere dagen. 

Met de feestdagen in het vooruitzicht bedoel ik dan. Sinds jaar en dag wordt 
de sfeer die wij associëren met de feestdagen, versterkt door lichtjes in huis. 
Lichtjes in de kerstboom, lichtjes in kerststukjes en kerststalletjes, kaarsen 
in de hal bij de voordeur en op de schoorsteenmantel. Nou ja, u weet wel. 
Het kan ook heel bescheiden en dan doel ik op het eenvoudige verlichte 
“trappetje” voor het kamerraam. Dat zien we af en toe ook nog wel eens. Dit 
beeld kennen we al jaren en op zich ook niets mis mee. Lichtjes komen nu 

eenmaal goed tot hun recht in deze tijd. “In het duister wordt elk lichtje 

gezien”. Is dat niet mooi? Wie wel eens de “Orchideeënhoeve” heeft bezocht 
tijdens de kerstdagen, weet wat ik bedoel. Met duizenden lichtjes wordt daar 
een sprookjesachtige sfeer opgeroepen. Echt geweldig mooi! Geen gekheid 
deze keer. Dat meen ik! 
Maar de tijd staat niet stil en wat ik hier boven heb beschreven dekt de lading 

al lang niet meer. Van de Amerikanen kennen we de kreet “More is better” 
en dat geldt ook voor de ontwikkeling van de “buitenverlichting”. Ja zeker, 
deze trend kennen we al weer enige jaren en wordt door de commercie 
aangewakkerd tot ongekende hoogte. Dus “licht in huis” maar dan van 
buiten, wel te verstaan. De mogelijkheden zijn onbegrensd dankzij LED-en 
laser techniek. Mensen gaan helemaal uit hun dak met een verlichte 

Kerstman op een arrenslee met een hele kudde rendieren er voor, of een 

verlichte komeet van een meter of zes. Het is nog maar wachten op Jozef en 
Maria bij de kribbe in een bewegende licht-show. Wordt u s’ nachts wakker 
met het idee dat de invasie vanuit Mars is begonnen? Dan gaat het 
waarschijnlijk om de laserprojector van de buurman, met zijn bewegende 
kleurtjes op het plafond van uw slaapkamer. Wanneer hightech u niet 
aanspreekt, zijn er gelukkig nog de LED lichtgordijnen en de LED ijspegels. 
Vooral die ijspegels doen het goed. Ik heb bij een buitentemperatuur van 

zeven graden nog nooit zoveel ijspegels gezien. Het kost nogal wat tijd en 
moeite om deze uitgebreide buitenverlichting op te hangen.  
(Vandaar dat veel mensen er voor kiezen om ze gewoon te laten zitten en 

volgend jaar de stekker er maar weer in!)  

mailto:kangoeroeklup@kvsco.nl
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Maar in deze “verlichte” tijd is er één baken welke elke andere overtreft. En 
daarvoor moet je tijdens de feestdagen wachten tot zonsondergang om 
vervolgens richting Zandhuizen te gaan. Daar, op de splitsing wacht u een 

ongekend schouwspel. Zelfs de bus naar Oosterwolde stopt daar even om de 
passagiers mee te laten genieten. Ik verklap verder niets, kijk zelf maar! Of 
het te veel van het goede is? Die vraag moet u zelf maar beantwoorden. De 
familie in kwestie heeft in ieder geval niet voor de gemakkelijkste weg 

gekozen. Het is een gigantische klus om het allemaal op te tuigen en later 
weer af te breken. Ga er maar aan staan!  
In het duister wordt elk lichtje gezien. Ik doe er zelf ook aan mee. Een 
verlichte (buiten) kerstboom heb ik al jaren en inmiddels ook “kerstige” 
verlichting onder de carport. Het is gewoon gezellig. Dus waarom niet. 
Gewoon doen. Oldeholtpade heeft al een prijs in de wacht gesleept. Maar wat 
dacht u van “Het mooist verlichte kerstdorp van Friesland”! Ik wens u allen 

verlichte feestdagen (binnen of buiten). 
P.R. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

OLIEBOLLENACTIE V.V.O.  

30 december huis-aan-huis 
 
 
Op zaterdagmiddag 30 december gaan we heerlijke, verse oliebollen 
verkopen langs alle deuren in Oldeholtpade, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, 

Oldeholtwolde, Ter Idzard en De Hoeve, zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom. De oliebollen worden ’s morgens vers gebakken door Bakkerij 
Vliegendehond en u kunt de vrijwilligers tussen 15.00 uur en 18.30 uur bij u 
aan de deur verwachten. Woont u niet in bovenstaande dorpen of aan de 
oneven kant van de Stellingenweg (i.v.m. veiligheid kinderen) en wilt u wel 
oliebollen van ons kopen? Dan kunt u ze ook afhalen in de kantine van  
VV Oldeholtpade aan de Hamersweg 16, tussen 15.30 en 19.00 uur. 
 

Prijzen; 

 

Oliebollen zonder rozijnen 10 voor  € 7.00 

Oliebollen met rozijnen 10 voor  € 7.00 

Gemengd; 5 met en 5 zonder rozijnen 10 voor  € 7.00 

Appelflappen   4 voor  € 5.00 
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2e Spirituele beurs Oldeholtpade 

 

Zondag 28 januari 2018 wordt de 2e spirituele beurs  
gehouden in café Wever. 

De beurs is laagdrempelig, kleinschalig, GRATIS ENTREE en aan 
de tafels niet te dure consulten 

(ongeveer € 10.00 tot € 15.00 afhankelijk  
van eventuele materiaal kosten) 

 

Afgelopen januari was de 1e editie van de spirituele beurs,  
dit is zo goed bevallen dat we zondag 28 januari 2018  

opnieuw een beurs gaan houden. 
Door het grote succes afgelopen keer stelt het café  

op zondag 28 januari 2018 het hele café beschikbaar. 
Hierdoor kunnen we nog meer deelnemers hebben. 

 

Tijdens de beurs zijn er verschillende disciplines op spiritueel 
gebied aanwezig, afgelopen keer hadden we 10 verschillende. 
Op deze beurs hopen we de volgende mensen te hebben bijv: 
Kandula man (reading via olifanten), zandlezen, wastekening 

kaarten, mediums, healings, kaartleggen, aurafotografie, 
horoscopen en nog veel meer. 

Ook zijn er verkoopstands van sieraden, wierook ed. 
Beurs is van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Op www.marchakri.nl komt begin januari info te staan over wie er 
staan op de beurs. 

 

Kom gezellig langs om eens te kijken en misschien ook een 
boodschap van een dierbare of een antwoord op die ene 

vraag………. 
 

Graag tot ziens op de Beurs 
Organisatie Greetje Wever 
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Kinderpagina 
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Agenda 
 

02-12-2017 Beer-Pong toernooi Café Wever 

11-12-2017 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
13+14-12-2017 Kerststukjes maken Café Wever 

15-12-2017 Kerstconcert Vocallinde 20.00 uur, Stephanuskerk 
16-12-2017 Jeugd Vogelwacht 

Dierengeluidenspel 
19.30 uur, Scheenebospad 10 

21-12-2017 Sing-Inn 19.30 uur, Stephanuskerk 
23-12-2017 Gekostumeerd kerstbal 

met DJ Heavy P 
Café Wever 

30-12-2017 Ooldejaorskuier Vertrek 13.30 vanaf café Wever 
08-01-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
01-01 tot 

01-02-2018 

Opgave Olpae kwist olpaekwist@hotmail.com 

26-01-2018 Kinderdisco 
Speeltuinvereniging 

Café Wever 

27-01-2018 Inleveren kopij Thema: “Uit de aarde” 

28-01-2018 Spirituele beurs 11.00 tot 17.00 uur, Café Wever 
03-02-2018 Optreden The Flying Stars Café Wever 
12-02-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
17-02-2018 Olpae kwist  

 

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 

 Margreet ter Schure Truus Westenbroek 
 Piet Regtop Albertje Meijerink 
Lay out: Anneke de Vries   

Foto’s voorpagina Leny Salverda  
Bezorger: Jan de Boer  
Drukwerk: Drukpunt Gorredijk  
Redactieadres: Hoofdweg 128 e-mailadres: holenpathe@gmail.com 
Banknr. 
dorpskrant: 

NL55 RABO 
0371.987.954 

tnv. Plaatselijkbelang Oldeholtpade 
ovv. Werkgroep dorpskrant 

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te 

korten of eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een latere 
uitgave geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.  

mailto:wever.kids@home.nl
mailto:holenpathe@gmail.com

