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Voorwoord 
 
Vóór u ligt alweer de laatste editie van de 22e jaargang. Het is een extra dikke 
uitgave geworden met het programma in kleur voor de komende 
dorpsfeesten. Het is weer een uitgebreid programma geworden met voor 
ieder wat wils. sport, spel en feest!  De dorpsfeesten met alle activiteiten er 
om heen zijn ook een manier om te laten zien waar een klein dorp groot in 

kan zijn. 
Voor veel mensen (jong en oud) zijn de dorpsfeesten weer een hoogtepunt. 
In ieder geval een gelegenheid om te laten zien dat feesten, saamhorigheid 
en gezelligheid hand in hand kunnen gaan. Het zal niet aan de vele 
vrijwilligers liggen die zich ieder jaar opnieuw inspannen om alles in 
gereedheid te brengen en in goede banen te laten lopen. Dan staat ons niets 

meer in de weg om met zijn allen een feest te vieren waar we met trots en 

tevredenheid op terug kunnen zien. Deal? 
De redactie van Holenpathe neemt helaas afscheid van een redactielid. We 
bedanken Margreet ter Schure voor haar geweldige inzet. Zij was een 
redactielid met lange staat van dienst. We zullen haar bijdrage missen. Ons 
team is inmiddels versterkt met Jeroen Mulder. Daar zijn we blij mee en we 
wensen hem veel succes. 
Rest ons als redactie nog u alvast een fijne en zonnige zomer te wensen. Tot 

ziens in de 23e jaargang van de Holenpathe! 
 

Volgende kopij inleveren vóór: 14 september 

 
Thema: Herfst! 

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

Geboren:  

 

12-04-2018   Jessy Mae Dochter en zusje van Tanja Baars,  
Dennis Ario Soerwardojo en Alyssa 
Hofsteestraat 17 

16-04-2018   Sytze Jacobus Zoon van Johannes en Hendrika Adema, 
Hoofdweg 125 

28-04-2018   Logan  Zoon van Annalin Huisman en Alke Groen, 

Hoofdweg 141 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Overleden:  
 

 

24-03-2018  Jelle van der Meer Hoofdweg 140 
08-05-2018  Klaas de Jong Hoofdweg 62 

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

Nieuwe inwoners: 
 

Joke Krol, Dennis, Tess en Mees van Zanten  Hamersweg 2 
Evelien en Fedde Wind    Grote kamp 10                            

 

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

onvolkomenheden.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Buurtpraot 
 

Hamersweg Maria Kemper - maria@bouwbedrijfkemper.nl  
 

* René en Cilia Hoekstra met hun 3 kinderen zijn verhuisd naar de andere 
kant van de Hamersweg. De voormalige boerderij van Hamers staat in Ter 

Idzard aan de Idzerdaweg maar gezien de ligging zijn ze niet helemaal “vrij” 
van de Hamersweg. 
 

* Maar ook zal het lijntje met Oldeholtpade wel intact blijven vanwege de 

(school) bezoeken aan De Striepe en overige familieleden. 
 

* Het huis, Hamersweg 2 wordt al bewoond door Joke Krol, Dennis van 
Zanten en hun 2 kinderen. De werkplaats wordt thans verbouwd tot kapsalon 

en de volgende Holenpathe kunnen we daar vast meer over vertellen. 
 

* Tienus en Grietje hebben een brede interesse en ze zijn goed voor mens 
en dier en menigeen kan dit beamen. Ze bieden thans onderdak aan (jonge) 

eenden, ganzen, zwaluwen en zelfs een ooievaar. 
Bovendien zingt ‘s nachts een nachtegaal in de nabijheid van hun woning. 
* In de volgende editie kunnen we hopelijk meedelen hoeveel jonge 

ooievaars er zijn uitgevlogen.  
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Achter een rij bomen zit in alle rust een ooievaar op het nest. Vanaf het 
Scheenebos fietspad is dit tafereel goed te zien. 
 

* Zijn deze jonge ooievaars HET symbool voor het nieuwe jonge leven aan 
de Hamersweg? Ook hierover vast meer de volgende keer. 

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

De Kampen Marianne Boonstra - marboonstra@gmail.com 
 

* Na de winter is iedereen weer druk bezig in de tuin. Afgelopen weken leek 
het wel of hier tijdelijk een tuincentrum was gevestigd. Het was een komen 
en gaan van auto`s met karretjes, die allemaal bestrating, planken, struiken 

en planten ophaalden van de Weidekamp 6. De hele tuin is leeggemaakt. Ook 
de buurt kon van alles ophalen. Zo kregen de “tuinspullen” ergens anders 
een tweede leven.  

 

* Ook de tuinmannen van de gemeente waren druk bezig. In de 
plantenperken aan de Grote Kamp is hier en daar nieuwe beplanting 
gekomen. De zogenaamde “versleten” beplanting is vervangen.  

 

* Voor de Pasen snoeien Martin en Antoinette weer hun krulhazelaar. Ze 

maken dan buurtbewoners blij met een Paastak. Deze takken worden zelfs 
aan huis afgeleverd. Bedankt!  

 

* Van de Pannakooi in de  buurt wordt veel gebruik gemaakt. Iedere dag en 

ook op de avond zijn er veel kinderen, zowel jong als oud aan het spelen. Dit 
is een mooie aanwinst voor het dorp en de buurt. 
 

* Frans ter Schure heeft een ongelukkige val met zijn motor gemaakt. Hij 

heeft zijn sleutelbeen en ribben gebroken. Hij is geopereerd en herstelt nu 
weer. We wensen hem van harte beterschap.  

 

* Hilly Hoornstra is 65 jaar geworden! Dit is niet ongemerkt voorbij gegaan, 

want er stond een grote pop met 65 jaar in de tuin. Hilly van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal en op naar de volgende! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Bos- en buitengebied Bianca vd. Akker- bianca-jochem@hetnet.nl 

Karin Maatman – karin@maatmanpluimvee.nl 
 

Feest in de buurt! 
* Nadat Frits op het ‘samen-100-feest’ voor Gerlinda op de knieën was 

gegaan, kon de buurt niet wachten om een stukje in te studeren, een lied te 
bedenken en de beruchte boog tevoorschijn te halen. De voorpret leverde de 
nodige hilariteit op; een hond die toevallig uitgelaten moest worden, 
gordijnen die gesloten moesten worden tegen nieuwsgierige blikken van de 
overkant en druk what’s app verkeer. Op 28 april was het dan echt zover! 

Rond het middaguur vertrokken het bruidspaar en de familie in een aantal 
Ford Mustangs naar Katlijk, waar de huwelijksvoltrekking en het feest plaats 
vonden. Tijdens het stukje van de buurt werd het fietsincident van Frits 
uitgebreid gepresenteerd en tot slot werd er een lied ten gehore gebracht. 
Voor Frits en Gerlinda was het een onvergetelijke dag. 

 

mailto:bianca-jochem@hetnet.nl
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Wetenswaardigheden 
 

Kindercoach Aapie… haalt de apekop in jou naar boven.  
Ik ben Anouk Simons van Kindercoach Aapie en sinds 1 januari 2016 ben ik 

gestart met mijn eigen praktijk. Kindercoaching is een kortdurende vorm van 
psychosociale hulpverlening. Ik begeleid kinderen op sociaal-emotioneel vlak 
en sluit daarbij aan op wat het kind nodig heeft. Ik werk graag buiten in de 
natuur, maar ook creatieve werkvormen en spellen gebruik ik in mijn praktijk. 
Door met de kinderen actief aan de slag te gaan, komen de verhalen los en 
laat ik ze op een andere manier naar hun probleem of zichzelf kijken, 
waardoor de oplossing als het ware uit henzelf komt. Toen ik in 2016 startte 

waren het voornamelijk kinderen die (via de ouders) bij mij terecht kwamen. 
Inmiddels weten ook ouders mij te vinden die vastlopen in de opvoeding en 

daar vragen over hebben. Het mooiste is de verbinding tussen ouders en 
kinderen sterker te maken en er voor te zorgen dat ouders en kinderen weer 
durven te vertrouwen op zichzelf en elkaar. 
 

Naast coaching bied ik ook momentjes Aapie-Leut aan kinderen en 
volwassenen, Relax Kids lessen en workshops Schatgravers. Hierbij vind ik 
het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt en er oprechte 
aandacht is voor elkaar in een gezellige sfeer.  
De momentjes Aapie-Leut (vroeger heette dit theekransjes) zijn altijd 

verbonden aan een thema. In een klein groepje praten we hierover, drinken 
thee (of iets anders), eten wat lekkers en gaan daarna actief of creatief met 
het thema aan de slag.  

De Relax Kids lessen bestaan uit 7 stappen die iedere les terugkomen. Door 
middel van beweging, spellen, ademhaling, onderlinge massage en rek- en 
strekoefeningen leren kinderen hoe ze rustig kunnen worden en gaan ze zich 

(weer) prettig voelen in hun eigen lijf. Daarnaast spreken we korte krachtige 
zinnen uit waardoor ze positiever naar zichzelf en anderen gaan kijken. We 
sluiten de les altijd af met een relaxverhaal en eventueel een knutselactiviteit. 
De workshops Schatgravers geef ik aan professionals die met kinderen 
werken, maar ook aan ouders, vriendengroepen, teams; eigenlijk aan 
iedereen die in groepsverband wil werken aan zijn eigen zelfbeeld. Het spel 
raakt, inspireert en verbindt en leert je de kwaliteiten in jezelf naar boven te 

halen. Het spel kan ook bij mij worden aangeschaft zodat je er thuis gelijk 

mee verder kunt. 
 

Sinds kort zit mijn praktijkruimte in de schuur naast ons huis en voor 

iedereen die het leuk vindt organiseer ik op woensdag 20 juni een gratis 
inloopochtend. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en kun je een kijkje 
komen nemen in mijn praktijk.  
Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten? Neem gerust vrijblijvend 
contact met me op via info@kindercoachaapie.nl of neem eens een kijkje op 
mijn website www.kindercoachaapie.nl.   
 

 
 

mailto:info@kindercoachaapie.nl
http://www.kindercoachaapie.nl/
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De editie hebben we het thema “We gaan er uit”.  
Wist je dat heel veel mensen nog twijfelen om het noodnummer 1-1-2 te 
bellen, dus daarom willen we graag stil staan bij de vraag “Wanneer doe je 

een 1-1-2 melding er uit”.  
 

 
 

Wanneer wel en wanneer niet? 
1-1-2 geldt alleen als elke seconde telt, dus alleen bij 
levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven. 
Dus ook als je getuige bent van geweld, inbraak of een misdrijf. 
Voor niet-spoedeisende hulp zijn er andere telefoonnummers. Er is 

één telefoonnummer voor alle politievestigingen in Nederland: 

0900-8844 (lokaal gesprekstarief).  
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Even voorstellen….. 
  

Hallo alle mede dorpsbewoners. Wij zijn Fedde en Evelien Wind. Sinds een 

paar weken ook wonende in Oldeholtpade met onze hond, de beagle, Denzel. 
Na een aantal jaar in Heerenveen te hebben gewoond verlangde wij weer 
naar het dorpse leven waar onze oorsprong ook ligt. Dat dit op de Grote Kamp 
in Oldeholtpade zou worden hadden wij zelf niet gedacht.  
Eenmaal hier vinden wij het nu al een fijn dorp met leuke, vriendelijke 
mensen en een prachtige omgeving. Daar genieten wij ook optimaal van 
door de vele wandelingen die we hier nu maken.  

Evelien is geboren en getogen in een dorp in Zeeuws-Vlaanderen aan de 
grens met België, dus mocht je een licht accent oppakken dan weet je waar 
het vandaan komt. Nu woont Evelien 3 en een half jaar in Friesland. Het 

Friesche accent kan ze aardig goed verstaan. Het Stellingwerfs daar in 
tegen is nog wel even wennen. Werkende in de ouderen zorg is het 
natuurlijk ook wel van belang dat je weet wat er wordt gezegd. Leuke 
misverstanden maak je daarom wel mee. Zo zijn er woorden die door 

Evelien nog anders uitgesproken worden. Ontbijtkoek is voor Evelien 
peperkoek, wat verwarring geeft aan de ontbijttafel. Want wie eet er nou 
een koek met peper erop? Gelukkig weet Fedde wel raad met deze rare 
spraakverwarring.  
Als project Ingenieur in de civiele techniek moest Fedde veel door 
Nederland reizen voor zijn werk. Zo is hij Evelien tegen gekomen in 

Zeeuws- Vlaanderen. Inmiddels zijn we 5 jaar samen en 1 jaar ervan 

getrouwd. Evelien is nu hoogzwanger en we verwachten begin Juli ons 1e 
kindje. We hopen hier nog jaren te wonen en ons kind in dit dorp te zien 
opgroeien.  
Wie weet tot ziens bij één van de feesten of borrels in het dorp.  
-Fedde en Evelien Wind- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Column 
 

Ik ben heel tevreden met mijn woonplek. De meeste mede-inwoners van 
Oldeholtpade zullen dat gevoel met mij delen. Hier wonen is zeer zeker geen 

straf.  Neemt niet weg dat er ook mensen zijn die zich nergens echt thuis 
voelen, of in ieder geval denken dat ze het ergens anders leuker kunnen 
hebben. Dichters en schrijvers weten die gevoelens beter onder woorden te 
brengen. De Leeuwarder dichter en scheepsarts Slauerhoff was overal ter 
wereld geweest, kon het nergens vinden en sprak dan ook over “de eeuwige 

drang om ergens anders te zijn”. De schrijver Jan den Hartog was daar echter 
heel stellig in en zei: “liever heimwee dan Holland”. Het zal zo zijn maar toch 
wil ik er ook wel eens een keer uit!  
Onze drukke agenda’s dicteren ons leven. “We moeten dit en we moeten dat” 
en wanneer we een gaatje vinden, moeten we vast nog wel wat anders. 
Ondertussen zien we hoe de forsythia uitgebloeid is en de magnolia en 
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rododendron in bloei komen. De geur van het voorjaar is bijna overweldigend. 
We zien het wel maar we geven er niet snel aan toe, want we moeten eerst 
echt nog…………… Maar de natuur is nu op zijn mooist en laat niet op zich 

wachten. Dus moeten we eruit! Dat kan heel spontaan en impulsief door te 
stoppen met waar je op dat moment mee bezig bent, de kuierlatten te nemen 
of op de fiets te springen. Gewoon even een rondje om het dorp of iets verder. 
Even lekker bewegen, neus in de wind en je hoofd leeg maken. Maar je kunt 

het ook een beetje plannen. Dan zet je heel bewust de fietsdrager achter op 
de auto, om vervolgens een leuke locatie naar keuze te bepalen. Gemak dient 
de mens, want na een poosje rijden kom je op de mooiste plekken. Fietsen 
er af en karren maar! En daar hoef je echt geen hele dag voor uit te trekken. 
Een paar uurtjes in een totaal andere omgeving (met of zonder terrasje) is 
vaak al genoeg om de zinnen te verzetten. De Engelsen hebben een gezegde 
dat de lading goed dekt: “A change is as good as a holiday”. Een hele dag 

plannen kan ook. Je hoeft niet de wereld uit maar twee uur rijden brengt je 
al op de mooiste plaatsen in Nederland. Broodjes met gebakken ei, 
krentenbollen, wat fruit en drinken in de fietstassen. Een paar flesjes 
bevroren water er onder leggen en alles blijft de hele dag fris. “Wie dot mij 
wat” (met dank aan Skik). 
Wat ik bijna elk jaar op zijn minst één keer doe? Met de fietsen achterop 
naar Eerbeek aan de rand van de Veluwe. Bij Brummen met het pontje over 

de IJssel naar Bronkhorst. Je bevindt je dan feitelijk op de grens van de 
Veluwe en de Achterhoek. Dan richting Rha en Olburgen en met het pontje 
weer naar Dieren. Vervolgens langs de oude rijksweg naar De Steeg. Dan 
de Postbank op. Na deze pittige klim even bijkomen en genieten van het 

geweldige uitzicht op de Zijpenberg. De laatste etappe door de bossen van 
de Veluwezoom (pannenkoeken eten bij de Carolinahoeve) en  terug naar 

Eerbeek. Een mooie en afwisselende fietstocht. Succes verzekerd! 
Geen fietsdrager? Geen nood. De Fries/Drentse wouden liggen praktisch 
naast de deur en staan ook garant voor veel fietsplezier in een afwisselende 
(prachtige) omgeving. Waarom nu juist fietsen of wandelen? Omdat het vaak 
de eenvoudige dingen zijn waar je het meeste plezier aan kunt beleven. We 
gaan er uit! 
-P.R.- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Verenigingsnieuws 
 

Plaatselijk Belang 
 

Van de penningmeester van Plaatselijke 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. Ben u nog 
geen lid van Plaatselijke Belang dan kunt u zich opgeven bij de 
penningmeester  via emailadres penningmeester@oldeholtpade.info of Henk 
Lugtenberg G.F. Vosstraat 6 8474 BH  Oldeholtpade  
-Met vr. gr. Henk Lugtenberg- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kangoeroe Klup /Reuzenpanda's  
 

Afgelopen maand hadden we bij zowel de Reuzenpanda's als de Kangoeroes 
een kennismakingstraining. Bij de Reuzenpanda's waren wel 7 nieuwe kindjes 
die mee kwamen trainen en bij de Kangoeroes wel 10. Wat een feest! Alle 
kinderen hebben zich ontzettend goed vermaakt. Dit seizoen is nu bijna ten 
einde, maar 1 september beginnen we weer. 1 september is gelijk de 

kennismakingstraining voor de Kangoeroes. Ben jij 3 of 4 jaar? Kom dan op 
1 september om 9.30 uur naar de gymzaal bij De Striepe en doe gezellig 
mee. 
 

Wat hebben we nog meer gedaan de laatste periode: we zijn met z'n allen 
naar Monkeytown geweest, naar het Kangoeroe-evenement in de Steense, 
naar de jungle van de Kinderkei, we hebben paaseieren gezocht en 
pannenkoeken gegeten, we mochten naar de afsluitende dag van SCO en we 
hebben natuurlijk heerlijk getraind. Eigenlijk hebben we het best druk 
gehad.  
 

Bij de trainingen zijn we nog steeds heel fanatiek. De Kangoeroes doen 
allemaal spelletjes, tikkertje en zijn veel aan het klimmen en klauteren. Zo 
klimmen we in de touwen en het klimrek en klauteren we via de tijgerbrug, 
gaan we door de tunnel en dan richting de wiebelbrug. Het is best wel 

spannend, maar doordat we het vaak oefenen worden we er steeds beter 
in. Vaak sluiten we af met zakdoekje leggen en dat is altijd een groot feest. 
De Reuzenpanda's zijn meer gericht op sport. Ook doen we natuurlijk nog 
veel spelletjes, maar we beoefenen ook elke week de basisprincipes van een 
sport. Zo hebben we het afgelopen seizoen gekorfbald, gevoetbald, 
gehockeyd, gevolleybald en we hebben ook aan atletiek gedaan.  
 

Lijk het jou ook leuk? Kom dan in september naar de trainingen. 
kangoeroeklup@kvsco.nl 
 

 

mailto:penningmeester@oldeholtpade.info
https://maps.google.com/?q=G.F.+Vosstraat+6+8474+BH+Oldeholtpade&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=G.F.+Vosstraat+6+8474+BH+Oldeholtpade&entry=gmail&source=g
mailto:kangoeroeklup@kvsco.nl
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Kinderopvang ’t Hummelhûs 
 
Samen met de kinderen van ‘t Hummelhûs hebben wij genoten van het 
prachtige weer de afgelopen weken. Thema lente was in volle gang toen de 
zon besloot volop te gaan schijnen. Met de kinderen hebben wij bollen en 
zaadjes gepland en deze blijven wij samen verzorgen. De grotere plantjes 
kunnen wij straks in onze nieuwe moestuin gaan planten!In de kring bekijken 
we de vertelplaten die het groeiproces laten zien en doen we spelletjes 

waarbij we bijvoorbeeld leren welke jongen er bij welk dier horen. De lente 
is een mooi seizoen om met de kinderen buiten op ontdekkingstocht te gaan. 
Wat horen, zien, voelen en ruiken we nu?  
 

Op 15 mei was het de dag van de groene kinderopvang. Natuurbeleving en 
vrij spelen in de groene omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling en het 

welzijn van alle kinderen. Onze peuters gingen die ochtend samen met de 
kleuters van basisschool De Striepe op ontdekking in onze tuin. We gingen 
lekker spelen in de natuur en hebben allemaal materialen uit de natuur 
gevonden. Wij hebben een leuke dag gehad. 

-Groeten van het team van ’t Hummelhus- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S.C.O 
 

Er op uit na een intensief korfbalseizoen   
De meivakantie, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren zijn 

inmiddels achter de rug. Tijd om de sportaccommodatie eens in te ruilen voor 
een uitstapje in b.v. je naaste omgeving. Zo kwam ik onlangs voor een 
boekpresentatie over het ontstaan van 100 jaar Korfbal in Leeuwarden. Wat 

een bedrijvigheid op deze mooie zaterdagmiddag in de kleine steegjes, 
Prinsentuin, op pleinen en terrassen. De Culturele Hoofdstad zorgt echt voor 
reuring begreep ik. Zo dichtbij en toch zo weinig keren bezocht.    
 

Nog even en ook onze hoofdtrainer Aegle Frieswijk kan na een flink aantal 

tropenjaren als eindverantwoordelijke voor de junioren- en vervolgens de 
eerste selectie er wat vaker op uit met zijn wederhelft. Geen verplichtingen 
meer. Dat geldt in feite ook voor zijn assistent Nico Kraan al gaat hij volgend 

seizoen aan de slag bij Waterpoort in Sneek. Competitiesport kent nu 
eenmaal verplichtingen qua training en spelen. Zomaar er even tussenuit is 
er niet bij. Vandaar dat ook de houdbaarheid van de topsporter/-korfballer 

tegenwoordig maar een beperkte duur heeft. Ook in de meivakantie en op 
bevrijdingsdag werd er gewoon gespeeld om begin juni klaar te zijn. Nu is 
dat op zich geen verrassing, want het competitieschema voor 18-19 is alweer 
een aantal maanden bekend. Daaruit blijkt dat er in dat seizoen later gestart 
en dus ook later afgesloten  wordt. Maar even zonder is ook niet verkeerd en 
maakt weer hongerig! 
 

Of het duo ook afsluit met een kampioenschap is nog maar de vraag na de 
eerste veld- nederlaag afgelopen weekend tegen naaste concurrent Tempo. 

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg
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Maar er wachten nog meer zware duels op weg naar de champagne. Ook een  
2e, 3e en Midweek team hebben nog kans op de titel evenals een aantal 
teams bij de D- en E-jeugd. Maar zekerheidjes in de sport zijn er (gelukkig) 

maar weinig in de strijd om de titel of lijfsbehoud.   
 

Daarnaast gaat de aandacht in de komende tijd uit naar het 
schoolkorfbaltoernooi, het vaste VoetbalToernooi Voor Niet-
VoetbalVerenigingen (VTVNVV) op zaterdag 9 juni en het parkeerwachten 
voor Traffic Support bij een aantal evenementen om extra middelen te 
verdienen voor het aanbrengen van mogelijk ledverlichting op onze 
accommodatie.  
 

Interesse in meer recente informatie? Kijk op www.kvSCO.nl   
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

V.V.O.  
Michels is niet meer! 
Op een vogelreisje in Polen hoorden wij het trieste bericht dat Klaas de Jong 
was overleden. William, Mark, Johan, Ruurd-Jelle en ik waren er toch wel 
even beduusd van. Klaas stond bij velen van de voetbalclub bekend als 

Michels. Hij was een unieke persoonlijkheid die zich gedurende vele jaren 
belangeloos voor de club inzette. Fanatiek begeleide hij diverse teams en 
heeft zelfs een keer een groot aandeel gehad in het kampioenschap van het 
eerste. Trainingen geven en keeper trainen alles deed hij met een ongekende 
passie en zijn vrouw Jantie was zijn steun en toeverlaat. Talloos zijn de 

anekdotes over hem en zijn eigen voetbaljargon. 
"De bal is je meisje", "ik wil je zien vlinderen", "Hobie: het enige wat ik van 

jou verlang is een rood hoofd", en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 
Klaas namens de vereniging zou ik je willen danken voor de tomeloze inzet 
en de aangename uren en wens ik de familie veel sterkte met het verlies van 
een karakteristiek man. Bij deze wil ik dan ook eindigen met de woorden van 
Michels: Dit was Brandpunt goedenavond. 
-Freddie- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Jeugdvogelwacht 
 
Op zondagmorgen 13 mei heeft de jeugd van de vogelwacht nestkastinpectie 
verricht onder de deskundige leiding van Jesse Delfsma en Mika Hoekstra. 
Met zo’n 20 leden zijn we onder prachtige weersomstandigheden met de fiets 
naar de Heidehoogte gegaan waar Jesse en Mika 25 nestkasten hebben 
hangen. Veel hiervan zijn bezet. We hebben eitjes gezien, jonge vogels en 
ook nog broedende vogels. De jeugdleden mochten schatten hoeveel eitjes 
of jonge vogels er in de kasten liggen wat niet makkelijk bleek te zijn. De 

kasten die geïnspecteerd zijn worden gebruikt door koolmezen, pimpelmezen 
en de bonte vliegenvanger.  Jesse beschikt over een vernuftig telescopisch 
cameraatje (lang leve Ali express!) waarmee beelden en foto’s gemaakt 

kunnen worden via de telefoon.  

http://www.kvsco.nl/
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Super handig en de kans op verstoring wordt zo verkleind. Hiernaast genoten 
we natuurlijk van het bos waar de mieren, rupsjes en muggen volop aanwezig 
zijn en ook een grote dassenburcht is bezocht. Een zeer geslaagde ochtend 

waarbij wij als wacht zeer blij zijn met mannen als Jesse en Mika die de 
gehele organisatie hiervan op zich hebben genomen! Activiteiten die nog voor 
de zomer volgen zijn het ringen van kerkuilen (datum volgt nog), de 
jeugdvogelwacht dag in Warten op zaterdag 2 juni en excursie naar de 

Dellebuursterheide op zondag 8 juli. Hou onze facebookpagina in de gaten! 
Voor eventueel lidmaatschap graag via de mail. Namens de vogelwacht 
Oldeholtpade e.o. -Monique Noordman- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

The Flying Stars 
 

De laeste optredens van the Flying Stars weren in de buurt. Et Anker, in Else 

en netuurlik Lycklamastins. Daor weren ze ok slim enthousiast over et 
pergramme, want ja, de scene mit et autogien hadden een peer meensken 

helemaol mitmaekt. En die zagen hun zelf now in de film. Et was ok et laeste 
optreden van Metsje. Toch wel reer. 18 jaor het ze bi’j the Flying Stars west 
en dat gaot je dan niet in de koolde kleren zitten.  
Tiedens et jaorlikse uutstappien hebben we hier ok andacht an schonken. Mar 
Metsje kwam mit een geweldige verrassing. Vier avierties vol had ze schreven 
over oons. Van ieder had ze een prachtig gedicht maekt. 
Mit de peerdetram hewwe een toertien maekt deur de omgeving van 

Willemsoord. Daor hewwe gezellig zeten, borreld en eten. 
Et pergramme veur volgend jaor is rond, dus kun we beginnen mit rippeteren. 

Mar now eerst, vekaansie. Tot nao de zoemer. –Femmie- 
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Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

HENGELTOERNOOI 
Wanneer? 

Vrijdag 1 juni 2018  

Vanaf 18.00 uur 

Voor wie? 

Kinderen vanaf groep 3  

NADERE INFORMATIE VOLGT 

SNEL!  

 

PANNA TOERNOOI  

’T ANLOPIEN’ 
Wanneer? 

Zaterdag 30 juni  

Voor wie? 

Voor kinderen vanaf 4 jaar tot 16 

jaar 

4 tot 10 jaar: aanvang om 10.00 uur 

10 jaar tot 16 jaar: aanvang om 13.00 

uur 

NADERE INFORMATIE VOLGT 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIzJ3drOnaAhXJGuwKHSSiB4cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/hengel-en-vis-symbool-in-zwart-wit-stijl-ge%C3%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-gm684338382-125794619&psig=AOvVaw1F92-CwEVlwz4vWy-73YcS&ust=1525430195172476
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwInDsOnaAhVIDewKHQ_BArsQjRx6BAgBEAU&url=http://pannaplay.blogspot.com/2017/09/&psig=AOvVaw2VHBGfkwZHu8nhDcR__myr&ust=1525431211432023
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De Striepe 
 

We kunnen weer terugkijken op een paar mooie activiteiten. De 
Koningsspelen in een zon overgoten Oldeholtpade was een groot succes. De 
kinderen konden zich vermaken met spelletjes, korfbal, voetbal, tennis en 
een heuse clinic van karate. Dit viel goed in de smaak dit was goed 

georganiseerd met de drie scholen in de buurt. Met dank aan de vrijwilligers. 
 

De peuterochtend is goed bezocht, er waren wel 11 kinderen op bezoek om 
lekker te spelen met het kleutermateriaal. De ouders kregen een presentatie 
over de school, de organisatie en het werken in groep 1-2. Daarna kregen de 

peuters een fruitspiesje die ze heerlijk oppeuzelden. 
 

Op maandagavond 16 april hebben de kinderen van de bovenbouw van OBS 

De Striepe op het veld van VVO de Unicefloop gelopen. Het was een zeer 

geslaagde avond. Er werden veel rondjes gelopen, er was publiek, muziek en 
zonnestralen. Door de inzet van de kinderen is er een totaal bedrag 
opgehaald van €758,65. Dit wordt ingezet om ‘kinderarbeid’ tegen te gaan. 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, maar vooral de kinderen! Bedankt. 
 

24 April hebben we stil gestaan bij de bevrijdingsactie van Oldeholtpade in 
1945. Groep 3 t/m 8 was aanwezig bij de herdenking van Wilfred Berry die 
tijdens de bevrijding is omgekomen in Oldeholtpade. Na het leggen van een 
krans en een minuut stilte, lazen verschillende kinderen uit groep 8 een 
zelfgeschreven gedicht voor. 
Door een verhaal wat hier heeft 

plaatsgevonden levendig te houden is het extra waardevol dat we dit doen 
met de kinderen van 
De Striepe.  
 

Er komt nu nog een 
periode aan met 
schoolreisjes, musical het 
dorpsfeest. Allemaal weer 
leuke dingen die je nog 
lang zal herinneren. Op 
de volgende pagina kunt 

u een klein stukje lezen 

uit de nieuwe school-
krant. De nieuwe opzet 
heeft vaste rubrieken 
waarin elke klas wat kan 
schrijven. Hier kunt u 
lezen wat er gebeurt in 

een klas.  
Met vriendelijke groeten,  
-Hinke Heida- 
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De vrijdag ateliers 
Groep 4 / 5 vrijdagmiddag Ateliers bij juffen en 
meesters. 
Zagen koken kleien spelletjes  tekenen verven. 

We zitten allemaal in groepjes en we doen leuke 
spelletje. 
Meester Yme  groepje juf Paulien groepje  Suzanne 
groepje  klei groepje En natuurlijk doen we, rekenen lezen  in groepje taal 
speling  begrijpend lezen en ga zo maar door. 
Groetjes Yara Nijholt Dycke  Kyan  

 
Groep 8 tijdens de IEP toets.  

Dinsdag hadden we taal en rekenen gehad. 
Morgen hebben we het andere deel van rekenen 
en taal. De taal toets begon eerst met heel veel 
lezen. Daarna moesten we woorden invullen. We mochten snoep en 
kauwgom eten onder de IEP toets. Na de taal toets hadden we rekenen. De 
rekentoets was moeilijker.                         
Marit en Joris                                                                                 
 
Rekenen in groep 3 
Ik heb heel veel boekjes voor rekenen. Wel vier. Ik heb toetsboek, 
werkboek, pluswerk en tafelboek. Ivar en ik mogen al oefenen met de  
x sommen. Dat lukt al best goed. In vind rekenen een heel leuk vak. 

Tim Oostra 
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Kerkepraot 
 

Kerkeproat over vrede. Een jubileum met een rouwrandje. 

Dit jaar viert Israël het 70 jarig bestaan. In 1948 moest de nog jonge natie 
zich verdedigen tegen een aanval van de buurlanden. Het verhaal, zoals wij 
dat hoorden, was dat de Arabische legers de joden wel even de zee in zouden 
drijven. Het was daarom beter dat de Palestijnse bewoners, gedurende de 
gevechtshandelingen, veiligheid zouden zoeken in de buurlanden.(Libanon, 
Jordanië) om daarna weer terug te keren. Dat is echter nooit gebeurd. De 
Palestijnen bleven in de kampen, in ballingschap de VN ontfermde zich 

enigszins over hen. De tenten werden stenen huizen en de PLO werd hun 
spreekbuis. 
In Europa waren we blij dat het kleine leger van Israël de aanvallen van de 

grote vijandelijke legers had afgeslagen. We hadden sympathie voor de 
mensen die, vanuit de concentratiekampen van Europa gekomen, nu de kans 
hadden te vechten voor een bestaan. David versloeg Goliath opnieuw. De 
felicitaties van onze regering verhulden dat we eerder het Joodse volk aan 

haar lot over hadden gelaten. Er was openlijke bewondering voor de militaire 
prestaties van het leger. Ze hadden hun grenzen prima verdedigd. Daar 
werden heel wat reportages aan gewijd. Toen was nog niet zichtbaar was er 
binnen de grenzen van Palestina was gedaan. We durfden geen kritiek op de 
staat Israël te hebben en zeker niet op de wijze waarop gestreden was. De 
Palestijnen leken op de NSB-ers die op dolle dinsdag de benen namen richting 

Duitsland. Daar hoefde je dus geen medelijden mee te hebben, dachten we. 

De geschiedenis leert echter dat al op de eerste dagen hele Palestijnse dorpen 
leeg gemaakt werden waarna de bulldozers het platwalsten. De vele 
Palestijnen die niet weg wilden werden verjaagd of gedood.(ze gingen dus 
niet allemaal vrijwillig naar de kampen) Kerken van Palestijnse christenen 
werden vernielt, dorpen verdwenen van de aardbodem. Veel toen gevluchte 
families koesteren nog steeds de huissleutel van hun verdwenen huis. Dat 

hoorden we pas veel later. 
“Israël is Gods wonder” zo klonk het in veel Europese landen en kerken. Voor 
de Palestijnen is wat in 1948 gebeurde “de naqba”, “de ramp”. Sinds die tijd 
is er een verbitterde strijd ontbrandt in de media, in de politiek. Vanuit een 
schuldgevoel over 40-45 heeft de internationale politiek Israël haar gang 

laten gaan met een politiek van landjepik en steeds nieuwe regels om de 
Palestijnen en niet-joodse inwoners van het land als tweederangsburgers 

neer te zetten. Er ontstond een klimaat waarin je wel gedwongen werd partij 
te kiezen en groepen steeds meer tegenover elkaar kwamen te staan. 
Haviken en hard-liners bepalen steeds meer het beleid. Het zwart-wit denken 
overheerst. 
Toch zijn er plekken in het land waar mensen, kleinschalig, het verschil 
proberen te maken. Een kibboets en een Palestijns dorp ernaast hebben één 

school waar de kinderen de ene week in het Arabisch en de andere week in 
het Iwriet (het modern Hebreeuws) les krijgen. Zo leren die kinderen met 
elkaar samen te leven om burgers te worden van” het nieuwe land”.  
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Zo bouw je aan begrip en herkenning vanaf de basis maar soms lijkt het 
vechten tegen de bierkaai, de publieke opinie, want als deze kinderen van 
school af komen, belanden ze in de harde wereld. De joodse kinderen moeten 

in het leger gaan dienen en ironisch genoeg komen ze dan vaak terecht bij 
de afdeling die Palestijnen bespioneert (want ze spreken vloeiend Arabisch 
en kennen de cultuur). Hun Palestijnse klasgenoten worden veelal werkloos 
vanwege de restricties die de regering heeft opgelegd. 

 Ooit ben ik met een stel collega’s in de Palestijnse gebieden geweest om te 
onderzoeken of er mogelijkheden waren om de Palestijnen mee te laten 
genieten van de stroom toeristen  die elk jaar naar “het heilige land” afreizen. 
We zouden in gesprek met een burgemeester in een dorp. De burgemeester 
stond ons aan de kant van de weg op te wachten omringd door volle 
vuilniszakken. Een paar jongetjes van een jaar of 10 pakten meteen stenen 
op om de bus te bekogelen want de bus had een Israëlisch kenteken. De 

burgemeester zag dat en bestrafte de knulletjes. Was dat “macht der 
gewoonte” geworden? Een kentekenplaat bepaalt of je vriend of vijand bent? 
Hoeveel ellende is er al gebracht met zo’n kentekenplaat? Hoever zit het 
“zwart-wit denken” gegrift in het geheugen?  
De meurende vuilniszakken lagen al een aantal weken in de brandende zon 
wegens een conflict met de ophaaldienst van de Israëlisch. De Palestijnse 
vuilnismannen mochten er geen vuilnis ophalen want  hun vrachtwagens 

mochten niet meer langs de controlepost van het leger. Die regel werd met 
wapens gehandhaafd. Israël zou nu het vuilnis komen ophalen maar “om 
administratieve redenen” was dat al weken niet gedaan. U begrijpt dat zo’n 
ogenschijnlijk klein probleem tot een geweldige ergernis kan uitgroeien. We 

werden ontvangen in een keurig en brandschoon huis en hadden een lang 
gesprek met de burgemeester. Hij was boer en had veel last van de nieuwe 

hekken en muren die over zijn land waren gebouwd om de illegale 
nederzetting verderop te beschermen. Het dorp wilde graag een hotel 
bouwen; dat zou werkgelegenheid opleveren. De plannen waren er maar voor 
de vergunningen bleven ze afhankelijk van de welwillendheid van de  
Israëliërs om de bussen met toeristen snel langs de controleposten te laten. 
Konden wij, vanuit Europa, daar misschien wat aan doen? Wat frustrerend 
moet het zijn als je op zoveel manieren geremd wordt in je ontwikkeling! 

Dat is het rouwrandje bij dit jubileum. Israël staat onder een geweldige druk 
omdat het in het Midden-Oosten ligt waar altijd groepen elkaar het licht in de 

ogen niet gunnen en altijd wel een groep naar de wapens grijpt. Bovendien 
ziet men Israël als een verlengstuk van” het Westen” dat zich in de 
geschiedenis onderscheiden heeft door vooral aan het eigen belang te 
denken. Het Westen heeft wel een paar keer geprobeerd vredesbesprekingen 
te voeren. (Oslo, camp David,etc) maar de afspraken werden niet 

nagekomen. Dat had vaak te maken met verharding en domheid van leiders 
aan beide kanten. Nu zitten we in een “patstelling”, we kunnen niet vooruit 
en niemand gaat winnen.  
Als er niet een menswaardig bestaan geboden kan worden aan alle inwoners 
van “het heilige land” zal er altijd onvrede blijven. Het is wrang dat juist in 
het land van de bijbel de verschillen zo schrijnend zijn.  
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Misschien is dat wel de les van de geschiedenis. Het kwaad groeit makkelijker 
dan het goede. Kapot maken is makkelijker dan heel maken.  
Het vraagt wijze mensen om het goede te vinden en op te bouwen. Wijze 

leiders wens ik Israël en haar buren; dat is mijn heilwens bij dit jubileum. 
Tenslotte een vers geschreven door Huub Oosterhuis (de vader van Trijntje). 
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!                                                                                  
-dsdenhollander@outlook.com- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Nieuws uit de gezinsdienstcommissie  
 

Zondag 29 april, hebben we een drukbezochte gezinsdienst mogen 
organiseren. Het thema van deze dienst was: Hoe vrij ben jij??            

Deze dienst werd voorgegaan door ds. G.P. den Hollander. De muzikale 
medewerking werd verleend door Gospelband Ichthus uit Franeker. In deze 
dienst stond niet alleen het thema, maar ook verschillende talen centraal. Er 
werd deze ochtend gezongen in maar liefst drie talen: Nederlands, Fries en 

Engels. Af en toe toch nog een uitdaging, maar wat een enthousiasme 
straalde er af van zowel de bandleden, maar zeker ook van onze eigen 
kerkelijke gemeente. Wat een zangtalent, en dan ook nog in drie 
verschillende talen!! Na afloop hebben we veel lovende reacties mogen 
ontvangen, dit doet ons als gezinsdienstcommissie erg goed!! Het is fijn om 
iets afwisselends te mogen organiseren, voor een groot publiek. Deze 
drietalige ochtend werd afgesloten met een gezellig samen zijn, onder het 

genot van een bakje koffie / thee in het MFC van Nijeholtpade. 
 

De voorbereidingen voor onze eerstvolgende dienst zijn ook alweer in volle 
gang. Zet de volgende datum maar vast in uw agenda:                

Zondag 24 juni, deze dienst begint om 09.30 uur in de  kerk van 
Oldeholtwolde. De dienst zal geleid worden door gospelkoor 
Sjammasj uit Leeuwarden. Het thema is: Onderweg naar.. 
Graag zien wij u daar! Namens de gezinsdienstcommissie, 
-Amanda Hoekstra-                                                                                                                                     
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Met pensioen en dan…? 
 

Ik ben op zoek naar een gepensioneerde 

man/vrouw om voor deze krant te 
interviewen. Wie o wie zal het worden? Ik 
pak de fiets en dan kom ik vast wel iemand 
tegen. Zo kwam ik Piet Houtman tegen. 
Nou ja tegen komen. Ik moest wel even bij 
hem aanbellen. Welkom hangt er op bordje 
bij de voordeur. Dat was ik zeker. Een 

afspraak maken was niet nodig. Kom er 
maar in en binnen een mum van tijd is alles 
geregeld. Gerda gaat boodschappen doen 

en onder het genot van een bakje koffie 
deed Piet zijn verhaal. 
Piet is opgegroeid aan de binnenweg in 
Nijeholtpade. Hij ging na de lagere school 

naar de ULO in Wolvega. Het vinden van 
werk was in die tijd vrij eenvoudig en in zijn 
omstandigheid ook nog eens dicht bij huis. 
Als 17 jarige begon hij op het K.I.-station 
op kantoor, wat bij hem in de straat was 
gevestigd. Dit was echter maar van korte duur. Na een jaar kreeg Piet een 

baan aangeboden bij de Rabobank in Wolvega, waar hij tot zijn pensionering 

is gebleven. Echter niet altijd in Wolvega. Zoals bij vele banken kwam ook 
hier een golf van veranderingen. Piet verhuisde van 2000 tot 2012 naar de 
bank in Oosterwolde. Daarna heeft hij nog een jaar bij de bank in Heerenveen 
in gewerkt. Dit was wel een groot verschil met zijn beginjaren. In al die jaren 
schoolde Piet zich altijd bij. Het kantoor was inmiddels een flat met 9 
verdiepingen en 400 man personeel. Dan is de sfeer ook heel anders en dat 

Piet in 2013 kon stoppen met werken was dus een prima besluit. 
Naast het werken besteedde Piet altijd veel tijd aan het sporten. Tot zijn 22ste 
jaar korfbalde hij bij Nijeholtpade. Daarna stapte hij over naar de 
voetbalvereniging in Oldeholtpade. Als je dan bij de bank werkt wordt je al 
snel penningmeester. Dit ging schijnbaar zo goed dat hij dit tien jaar heeft 

gedaan. Piet voetbalde vele jaren bij VVO en later werd dit voortgezet door 
zijn zonen. 

Het is eerst wel wennen om te stoppen met werken. Hij kan nu lekker 
uitslapen en alles in zijn eigen tempo doen en na verloop van tijd komt er 
ook wel weer invulling. Maandag ’s morgens is hij altijd op het voetbalveld 
om de ‘schade’ van een weekendje voetbal te herstellen. Elke vrijdag is hij 
samen met Otto Kuipers op het veld om lijnen op het veld te trekken voor 
het komende weekend. Maar eerst worden nog op donderdagmiddag kleinere 

lijnen voor de kleinere voetballers getrokken. Natuurlijk is dan de zondag om 
te supporteren bij het voetbal.  
Tussendoor onderhoud Piet zijn eigen tuin en helpt graag buren met klusjes 

rondom huis, zoals heggen knippen of dakgoten schoonmaken.  
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Vroeger ging Piet veel vissen na zijn werk, maar nu veel minder. Ook 
schaatste hij twee keer de Elfstedentocht. Ondertussen zijn Piet en Gerda opa 
en oma en passen ze regelmatig op hun kleinzoon. Al moet de mooiste  tijd 

nog komen om op te passen ,want veel kan het kereltje nog niet. Daarnaast 
is er lekker veel tijd om op vakantie te gaan. Ze gaan dan graag naar de 
Canarische eilanden of Griekenland. Ook gaat hij graag uit winkelen (of was 
dat nu de hobby van Gerda). Gerda heeft nu ook alle tijd daarvoor, want ze 

is ondertussen gestopt als kapster. We hopen dat ze zo nog jaren van hun 
pensioen mogen genieten. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prikbord 
 
 

 
 

 

Wilt u contact met de redactie?  

Of heeft u een bijdrage voor de krant? 

Dan kunt u mailen met 

holenpathe@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

24-06-2016 
Gezinsdienst 

9.30 uur 
Kerk Oldeholtwolde 

 
 
 

 
 
 
 
 

Volgende kopij inleveren vóór: 14 september 
 

Thema: Herfst! 
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Agenda 

 

01-06-2018 Hengelwedstrijd  

03-06-2018 Autocross 12.00 uur, Terrein achter de kerk 
09-06-2018 SCO VTVNVV SCO terrein 
11-06-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
15/16/17-06-
2018 

Dorpsfeest Evenemententerrein 

24-06-2018 Gezinsdienst 9.30 uur Kerk Oldeholtwolde 
30-06-2018 Pannatoernooi  

09-07-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
21/22-07-2018 Roel Bottema dagen Evenemententerrein 
17/18-08-2018 Friese paarden keuring  

10-09-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 uur plaatsen 
14-09-2018 Inleveren kopij  

Thema Herfst 
 

08-10-2018 Oud papieractie De Striepe Papier vanaf 18.30 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 
 Margreet ter Schure Truus Westenbroek 
 Piet Regtop Albertje Meijerink 
 Jeroen Mulder  

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.  
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