Moderne kleding voor mannen en vrouwen.
We verkopen o.a kleding, schoenen, tassen en accessoires voor
een zeer betaalbare prijs.

Van Harenstraat 54
8471 JG, Wolvega (t.o. de kruidvat)
facebook.com/talitha’s fashion
website: talithasfashion.nl (binnenkort online)

Linda Vink
Fit & Fun Plaza
Grindweg 124
8471 EM Wolvega

+31(0)6
6 - 218 208 40
info@beaulinda.nl
beaul
www.beaulinda.nl
beauli
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Beste dorpsgenoten!
Het nieuwe jaar is al enkele maanden oud, we verheugen ons alweer op het komende voorjaar.
En op het lezen van de nieuwe school-dorpskrant, uiteraard!
Met deze keer weer bijdragen van activiteiten in en rond ons dorp.
In andere kranten verschenen ook berichten over Sonnega-Oldetrijne en/of inwoners.
Een greep uit dit nieuws willen wij u niet onthouden:
In november stond er een charmante foto van Thera Kullberg en Irene Ydema in de
Stellingwerf, tijdens hun succesvolle optreden in de jaarlijkse toneeluitvoering.
De gemeente draagt de PS-weg over aan de provincie en op boerderij Reuvekamp werd weer
een gezellige en originele boerensnertwandeling georganiseerd in december.
In januari bleek tijdens een informatie bijeenkomst over de proefboring van Vermillion dat er
een rendabele hoeveelheid gas zit onder de Meenthe.
Albert Aukes kreeg een exclusieve licentie voor een online instrument voor coaches.
Tot slot kookte ex-dorpsgenoot Jan Smink in Lyon bij de kookwedstrijd Bocuse d'Or weer de
sterren van de hemel.
Ons bereikte tot nu toe enkele leuke suggesties voor een nieuwe naam. Wij kauwen er nog
even op en misschien komen er in de tussentijd nog meer reacties binnen?
Wij wensen u weer veel leesplezier,
redactie school-dorpskrant,
Karin Witteveen, Annie Kester, Gerry Kompaan

Sluitingsdatum voor de kopij voor de volgende dorpskrant: 19 juni 2015

Burgerlijke Stand
Overleden:
- Op 22 december 2014 is oud-inwoonster Jannie Slager-Bosma overleden; ze heeft
voorheen gewoond aan de Sonnegaweg te Oldetrijne.
- Op 30 januari 2015 is oud-inwoonster Tineke de Vries-Siderius overleden; ze is 71 jaar
geworden. Ze was getrouwd met Jurjen de Vries en woonde in Puiflijk (Betuwe).

==========================================

Bijna helft automobilisten ziet slecht in donker
Het is nog steeds lang donker ‘s-avonds. Veel mensen ondervinden daar hinder van,
vooral in de auto. Onderzoek onder 1000 automobilisten wijst uit dat 42 procent van de
Nederlanders moeite heeft om goed te zien in het donker.
Zeker de combinatie donker en regenachtig weer is erg vervelend!
Zorg er voor dat je goed zichtbaar bent want ook een klein lampje is bijna niet te zien
in donker regenachtig weer!
Een ieder zal willen rekening houden met mensen die lopen of fietsen langs de weg,
maar al te vaak zal men u te laat opmerken!
Voor een ieder zijn veiligheid: val maar op!! En zeker met een schrikkend paard zijn de
gevolgen niet te overzien!
Een bezorgd Plaatselijk Belang!

De Stichting Dorpscentrum wil graag de volgende activiteiten onder uw
aandacht brengen:
- woensdag 4 maart : politiek café, aanvang 20.00 uur
- zaterdag 21 maart : playbackshow; aanvang 19.30 uur
- vrijdag 10 april
: touwtrekken (bij familie Bergman), aanvang 20.00 uur

Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne
Op 20 november 2014 was de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Na de officiële agenda was er
een presentatie van SchoolSamen en Kinderopvang de Kinderkei. SchoolSamen heeft verteld welke
acties er het afgelopen jaar zijn ondernomen in het kader van het behoud van onze school. De
Kinderkei heeft uitleg gegeven over de kinderopvang en de toekomstige samenwerking met de
Lantscheene. Helaas waren door persoonlijke omstandigheden Jarno Oeben van de Lantscheene en
Auke Kuiper van de Rietnymf verhinderd. Zij hadden het plan om de inwoners te vertellen over de
natuurlessen die de Rietnymf geeft aan de leerlingen van de Lantscheene en de actuele
ontwikkelingen van de school.
Op 14 januari heeft het PB de informatiebijeenkomst van Vermilion bijgewoond over de boorlocatie
aan de Meenthe in Sonnega. Daarnaast heeft PB de door de Vereniging van kleine dorpen
Weststellingwerf georganiseerde thema bijeenkomst over het “Dorp van de toekomst” bezocht.
Op 20 en 21 maart doet PB weer mee aan NL Doet. Er is dit jaar een aanvraag ingediend voor het
dorpsarchief. Daarnaast wordt op 4 april het jaarlijkse paaseieren zoeken voor de kinderen
georganiseerd.
De familieleden van de in de oorlog omgekomen sergeant William Thomas Rees bezoeken op 4 mei
2015 het monument in Oldetrijne en de oorlogsgraven in Wolvega. Aan PB is gevraagd om de
organisatie van dit bezoek te verzorgen. U ontvangt hierover nog informatie via de dorpsmail.

--------------------------------------------------------STICHTING Historie Sonnega/Oldetrijne is culturele ANBI-instelling
(www.sthistoriesonnega-oldetrijne.nl)
De Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne heeft van de Rijksbelastingdienst
met terugwerkende kracht vanaf 3-10-2014 de culturele ANBI-status
gekregen. ANBI is een “algemeen nut beogende instelling”
Waarom deze berichtgeving ?
Individuele personen c.q. ondernemers c.q. instellingen, die een donatie
zouden willen geven aan bovengenoemde stichting, b.v. ten behoeve van het
dit jaar uit te geven naslagwerk over de historie van de beide dorpen hebben
nu de mogelijkheid om een dergelijke donatie (bijdrage) fiscaal als gift aan
een ANBI-instelling aan te merken.
Namens de stichting:
JB

Update SchoolSamen
“Het gaat goed met De Lantscheene, maar we kunnen nog niet achterover hangen: we moeten alert blijven.”
Dit was de boodschap afgelopen november tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang. Het is
duidelijk dat De Lantscheene, zoals de kaarten nu op tafel liggen, uit de gevarenzone is, en de komende tijd
gaat blijven. Dat is goed nieuws!!
Wel blijft constante aandacht op het dossier een vereiste. De inzet van alle partijen rond school blijft nodig:
enerzijds voor het creëren en realiseren van kansen, anderzijds voor het onder de aandacht blijven houden van
ons verhaal binnen Gemeente, Comperio en Pers.
Onder leiding van de MR wordt op dit moment gewerkt aan het schrijven van een notitie voor Comperio. In
deze notitie wordt het bestaansrecht van De Lantscheene onderbouwd, en aandachtsgebieden en plannen
uiteengezet om onze school gezond en aantrekkelijk te houden.
Voor het schrijven van deze notitie kan de MR terugvallen op twee externe procesbegeleiders, die kritisch en
ondersteunend meekijken en –denken.
Natuurlijk werken het team van De Lantscheene en SchoolSamen mee met de MR, om samen een goed stuk te
schrijven. Het Plaatselijk Belang wordt via SchoolSamen geïnformeerd, goede raad en aanvullingen gaan via
dezelfde weg weer richting MR.
Ook al beweren sommige partijen dat een school niet noodzakelijk is voor de coherentie in een dorp, wij
merken dat dat voor ons anders ligt. De kinderen uit het dorp samen op school en samen spelend, de ouders
die elkaar zien op het schoolplein, en elkaar helpen waar nodig: de school bindt onze gemeenschap, op een
dagelijkse basis, op een intensieve manier. Daarbij is goed onderwijs voor onze dorpen onontbeerlijk!
Als mensen meer willen weten, dan kunnen ze bellen met directeur Jarno Oeben op De Lantscheene: 0561499300. Je kunt ook een mailtje sturen naar directie@obsdelantscheene.nl óf contact opnemen met Maurik of
Nynke.
Namens SchoolSamen,
Nynke Benedictus en Maurik Mietes
Maurik
Mail: maurikmietes@gmail.com
Telefoon: 610882

Nynke:
Mail: Jacob-nynke@xs4all.nl
Telefoon: 499328

_________________________________________

De school in Oldetrijne bestaat in 2015 180 jaar.
Een krantenartikel vermeldt dat op 15 mei 1835 in het Grietenijhuis van Weststellingwerf
over werd gegaan tot de publieke aanbesteding van het afbreken ener huizinge en in
dezelver plaats weder opbouwen van een geheel nieuwe school te Oudetrijne. Tevens
moesten worden gemaakt 12 schrijftafels met zitbanken ieder ter lengte van 2 el en 4 palm
plus 3 borden, waarvan 2 ter lengte van 1 el en 16 duim en breed 1 el en 20 duim plus 1
lang 1 el en 20 duim op en neergaande met een katrol. De laagste inschrijver was Klaas
Jan Eits uit Noordwolde.
Dus nog 20 jaar vooruit en dan bestaat de school op de huidige locatie 2 eeuwen. Maar dat
zal van ondergetekende wel een utopische wens zijn.
JB

Al in training?
6 Juni is het weer zo ver. De inschrijving voor de 7de editie van de Pieter Stuyvesantkuiertocht is al
in volle gang. Om precies te zijn, de site ging open op 10 februari om 10 uur en de inschrijvingen
rolden meteen binnen. ’s Avond rond 6 uur was Rens Bijl uit Munnekebeuren de 1000ste inschrijver.
Hotel Van der Valk in Wolvega biedt voor elke 1000ste inschrijving een brunch voor 2 personen aan.
Dus Rens en echtgenote kunnen gratis brunchen bij Van der Valk.
De start en finish zijn in Oldeholtpade, op het land van pluimveebedrijf Maatman.
In 2002 is door een aantal inwoners van Sonnega het initiatief genomen een dergelijk wandel
evenement te organiseren. Maar liefst ruim 4000 wandelaars trokken die eerste keer de
wandelschoenen aan om de Stellingwerven al wandelend te verkennen. De tocht is door de jaren
uitgegroeid tot een ware klassieker.
Ons doel als organisatie is om mensen in beweging te krijgen en het mooie Weststellingwerf met zijn
afwisselend landschap, tussen de Linde en de Tjonger op de kaart te zetten. Gezelligheid staat
eveneens hoog in ons vaandel. Het nodige entertainment zal u tijdens de tocht ook deze keer zeker
verrassen.
Zonder hulp en medewerking van de plaatselijke belangen van de dorpen waar de wandelaars door
komen, is het voor ons als bestuur bijna onmogelijk een dergelijke evenement op poten te zetten.
Dit jaar leveren de Pl. Belangen wederom rond de 200 vrijwilligers. Motip Dupli Group (spuitbussen)
uit Wolvega biedt ook dit jaar weer een mooi poloshirt aan voor elke vrijwilliger. De wandelaars
kunnen kiezen uit meerdere afstanden, n.l. 42 -30-20 km. en voor het eerst de 10 km.( Familie
wandeltocht ). Voor deze afstand kan men zich inschrijven in de tent tussen 12 en 13 uur. Kinderen
onder de dertien alleen onder begeleiding.
Ook zin in een gezellige dag en om mee te wandelen, aarzel niet.
www.pieterstuyvesantkuiertocht.nl

Beste Dorpsgenoten,
Nieuws van de feestcommissie!!
Paasvuur:
De feestcommissie heeft besloten om het paasvuur voor dit jaar te organiseren.
Familie De Kroon stelt het stuk land beschikbaar, het perceel naast de lokatie
van vorig jaar. De vergunning is nog niet officieel toegezegd door de gemeente,
maar we verwachten geen problemen.
Om het dumpen van afval (geverfd of gewolmaniseerd hout en bielzen) te
voorkomen, wordt het storten weer geregeld net als vorig jaar
Storten
- Vanaf 28 februari Op zaterdagen tussen 14.00 en 16.30;
- Of in overleg met 0629092533;
- Kosten voor het storten zijn 5 euro per kar, de opbrengsten zullen zoals
het nu lijkt gebruikt worden om het dorp een extra feestelijk tintje te
geven rond het dorpsfeest.
De paasbult wordt op 1ste paasdag aangestoken, indien de wind uit een hoek
komt waarbij de omwonenden geen overlast hebben van de rook.

Dorpsfeest:
De voorbereiding zijn weer in volle gang om er weer een gevarieerd feest van te
maken van 10 tot 14 juni. Het thema: ”Winterkolder” voldoende om de
verschillende activiteiten aan op te hangen, van een dorpsdiner tot een
spectaculaire race en een oude bekende komt terug.
Mocht u nog een setje ongebruikte ladewagenbanden hebben staan voor onze
nieuwe feest kar dan houden we ons van harte aanbevolen.
Veel plezier en we houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
De Feestcommissie Sonnega-Oldetrijne.

Kiek uut ……

Daarom zien sommige mensen in Sonnega en Oldetrijne er zo fit uit!

Gerry zag Sarah …! 

Veldexcursie Jeugdafdeling Vogelwacht Wolvega e.o.
Op zondag 22 februari j.l. werd de eerste excursie van de Jeugdafdeling Vogelwacht
Wolvega e.o. gehouden. Maar liefst 14 kinderen en 11 volwassenen werden door Fokke
Dijkstra meegenomen op avontuur in Broekema's Bos te Oldetrijne. Er was veel moois te
zien: wildwissels, ganzen, hazen, uileballen, dassenburchten, een kattenschedel, een reigerei, elfenbankjes. Fokke wist geanimeerd te vertellen: de kinderen (én de volwassenen)
hingen aan zijn lippen. De kinderen genoten van het ravotten door het bos: klimmen in
bomen, over sloten springen (en soms er in), rennen door de struiken. De twee uur vlogen
om!
Elles Buijs had drinken en een versnapering geregeld: midden in het bos was er even tijd
voor een gezellige picknick. De bijeenkomst werd officieel geopend door Dhr. Bruinenberg
van de Vogelwacht Wolvega e.o.
De veldexcursie was geslaagd, het weer prachtig en het gezelschap goed: een schitterende
middag!

Bedrijf in de spotlight …..
Wil je een stukje schrijven voor de School- Dorpskrant van Sonnega & Oldetrijne?
Je adverteert en dan kan iedereen zien wie er achter die nieuwe advertentie zit.
Natuurlijk wil ik dat wel doen. Mijn naam is Joke van de Wal, opgegroeid in Oldetrijne.
Sinds 1975 woon ik, aan de andere kant van de brug, in Nijetrijne en ben getrouwd met de
koetsenbouwer Jannes van de Wal.
Na in Leeuwarden en in Wolvega te hebben gewerkt als assistent accountant heb ik in
september 2014 de stap gezet om een administratiekantoortje te beginnen. Mijn doelgroep
is voornamelijk de kleine ondernemer / zzp er en de particulier.
Deze groep betaalt vaak een hoog bedrag aan accountantskosten, accountants kantoren
hebben natuurlijk veel expertise in huis, maar voor de gewone ondernemer is dit alsof je
met een wratje naar de huidarts gaat.
De gewone administratie kan de ondernemer zelf doen, maar als hij zijn tijd en zijn
vakmanschap beter kan gebruiken kan hij deze prima uitbesteden aan een
administratiekantoor. Ook de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting kunnen door
mij verzorgd worden. In overleg kunnen we dan besluiten of ik de jaarrekening maak of toch
een accountantskantoor. Ik kan de administratie dan zo aanleveren waardoor u flink
bespaart op uw accountantskosten.
Ik heb inmiddels een kleine klantenkring opgebouwd. Voor enkele ondernemers doe ik
alleen een stukje administratie, of ik stel voor hen de tussentijdse cijfers op. Voor enkele
ondernemers doe ik zowel de administratie als het jaarverslag en de daarbij behorende
aangiften. Ik heb goed contact met enkele accountantskantoren en kan gemakkelijk op hen
terugvallen. Mijn dochter is accountant bij BentAcera en mijn broer is relatiebeheerder bij
Omnyacc Synergie, dus het is prettig als je terug kunt vallen op deze mensen of hun
collega’s.
Veel mensen doen zelf hun aangifte inkomstenbelasting, dit kan ook prima. Toch gebeurt het
ook regelmatig dat men er een beetje een vervelend gevoel bij heeft. Voor een klein bedrag
bekijk ik samen met de klant de aangifte, soms heeft de klant hem zelf dan al ingevuld, soms
vul ik de hele aangifte in.
U kunt mij bereiken op mijn 06 nummer of per email ( zie advertentie ).
Met vriendelijke groet,
Joke

Lunchen aan de Linde
1 januari 2015: Wolken drijven boven
Oldemarkt, er staat een straffe wind over het
Wiede, het water klotst in de Linde en het
schuim staat op het strandje maarrrrr...... de
party tent zorgt voor beschutting, de
chocomelk staat de dampen, de gluhwein is
op temperatuur, de broodjes zijn gesmeerd,
de snert geur komt je tegemoet en het vuur
geeft de warmte.
Ruim 70 dorpsbewoners komen lopend en
fietsend goed gemutst naar de Linde om onder het genot van een gezamenlijk lunch elkaar
een gelukkig 2015 toe te wensen.
Sponsers hebben deze Lindelunch mogelijk gemaakt: Van Kerkvoorde Catering heeft de
overheerlijke snert, gesmeerde broodjes en partytent kosteloos verzorgd, enkele boeren uit
Sonnega-Oldetrijne de chocomelk met slagroom, Unox de fraaie mutsen en familie de Vries
het hout. Sponsors; dank voor het gulle gebaar !
Het is hartverwarmend om zo als dorpsgenoten gezamenlijk het jaar 2015 te beginnen.
Op de Gluhwein na was alles schoon op, (Deze ligt te rijpen voor volgend jaar)
Carola Haven en Nynke Benedictus

OPEN DAG ARCHIEF VHW
Zaterdag 14 maart bent u van harte welkom om een bezoek aan het archief van
de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. te brengen, gevestigd in het
voormalige Bornego-college, Sportlaan 25, Wolvega van 10 tot 15 uur
Archiefstukken en archieven om in te sneupen:
 Doop-, trouw- en begraafboeken van alle dorpen in Weststellingwerf
 Gezinskaarten Weststellingwerf A t/m Z
 Historische atlassen en kaarten, met name gericht op Weststelling-werf e.o.
 Provinciaal blad van Friesland 1819-1964
 Genealogieën van diverse families o.a. Schreur, Das, Stuurman, Damhuis,
Bootsma, Dragtsma, Westerhof
 Lidmaatboeken van de NH gemeenten, voor 1850
 Benificiaalboeken van diverse Stellingwerver dorpen
 Stukken uit de Nedergerechten
 Kopieën van de floreencohieren 1858
 Registers op authorisatieboeken, 1712-1732
 Registers op speciekohieren (belastinggelden), 1749-1805
 Naamsaanneming van inwoners 1811-1812
 Gegevens van volkstellingen
 Stellingwerf archief
 Krantenknipsels m.b.t. diverse dorpen Weststellingwerf
 Sloopvergunningen en foto’s van gesloopte panden sinds 1997
 Gens Nostra 1970-2014
 Oude jaargangen van De Stelling, ook te koop
 Diverse dorpskranten Weststellingwerf en omgeving
 Weekblad Stellingwerf 1994-2012
 Verkoopbiljetten van makelaars van gebouwen in diverse dorpen
 Verkoopboekjes betreffende verkopen van onroerende zaken (landerijen etc.)


uw vragen op historisch gebied m.b.t. Weststellingwerf en omgeving kunt u
stellen aan Geert Lantinga, een welbekende Weststellingwerfse historicus,
 archeologische vondsten worden voor u gedetermineerd door Sjoerd
Hoogenkamp, amateur-archeoloog,
 Henk Jager, amateur zwerfsteendeskundige, zal aanwezig zijn met een collectie
zwerfstenen die hij in Weststellingwerf gevonden heeft,
 hij wil graag uw steenvondsten determineren,
 er zijn mensen beschikbaar om genealogische vraagstukken te helpen oplossen,
 er zal een doorlopende PowerPointpresentatie uit de collectie foto’s van Wolvega,
van Geert Lantinga zijn,
 koffie en thee staan voor u klaar.
Het bestuur is aanwezig om u welkom te heten.
Verkoop van het boek ‘Doorkijk naar een boeiend verleden’, een boek dat de cultuurhistorie van Weststellingwerf tot leven brengt, zowel in tekst als in hedendaagse foto’s,
uitgegeven door de VHW. Ter gelegenheid van deze open dag is de verkoopprijs: € 6,-Verkoop van tweedehands boeken op het gebied van de natuur, de geschiedenis, de
oorlog en boeken in het Stellingwarfs en in het Fries.
Elke eerste dinsdag van de maanden september t/m april kunt u het archief van
14 tot 16 uur bezoeken.
Het wordt op prijs gesteld wanneer u tevoren even belt om een afspraak te maken: Ali
Veenhouwer 0561-481225. De ruimte is namelijk niet groot genoeg voor een onbeperkt
aantal belangstellenden tegelijk.

IK-WIJS weerbaarheidstraining helpt kinderen weer vooruit!
“Wat is er met jouw zoon gebeurd, hij is zo rustig geworden”? Die reactie kreeg de moeder
van één van de deelnemers van de IK-WIJS training op het school plein van 2 andere
moeders. De juf vertelde haar dat haar zoon meer uit zichzelf was gaan vertellen. Deze
jongen had vorige zomer emotioneel veel voor zijn kiezen gekregen. Hij had zichzelf
emotioneel op slot gezet. Hij wilde nergens over praten. Wanneer er echter iets gebeurde
wat hem raakte reageerde hij heel heftig. In de training leerde hij op een andere manier om
te gaan met zijn emoties. “Hoe het ook verder gaat lopen voor dit meisje, de positieve
ervaring van deze training neemt ze haar leven lang met zich mee”. Dat zei de oma van één
van andere deelnemers na afloop van de training. Tijdens de IK-WIJS training komen
verschillende sociale vaardigheden op een speelse manier aan bod. De kinderen vinden het
vooral leuk om te komen en ondertussen leren ze samenwerken, omgaan met grenzen van
zichzelf en de ander, stevig in je schoenen staan, naar elkaar luisteren, emoties uiten zonder
dat je overspoeld raakt of het helemaal weg stopt. De training wordt afgesloten met een
tentoonstelling, die de kinderen zelf inrichten van hun zelfgemaakte werkstukken. De
training is te volgen in De Ruimte te Nijeholtpade en wordt 2 keer per jaar aangeboden aan
kleine groepjes van 3 tot 6 kinderen. De kosten worden meestal geheel vergoed door de
aanvullende zorgverzekering. De training wordt gegeven door Gerda Kaspers (leerkracht en
kindercoach, verlies-deskundige) en door Harriët Teeuw (beeldend therapeut, focustrainer
en oprichter van de Ruimte, praktijk voor Beeldende therapie, Focusing, Training en
Begeleiding. Meer informatie www.deruimte-info.nl hteeuw@xs4all.nl

Plaatselijk Belang
Hein de Vries
voorzitter
Margreeth van den Berg
secretaris
Neeltje de Groot
penningmeester
Wieger Schraa
lid
Hedy Wiersma
lid
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl

851240
499258
499305
499409
618953

Stichting Dorpscentrum
René Zuidberg
voorzitter
Folkert Heida
secretaris
Gerben Ziel
penningmeester
Hennie Kremers
lid / boekingen
E-mail: dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl

499363
499254
618953
499506

Feestcommissie
Eelco Jan de Boer
voorzitter
Henriëtte Stienstra
secretaris
Henk Frans Ruiter
penningmeester
Anita de Heij
lid
Eelco Witteveen
lid
René Meijer
lid
Laura Oosterhof
jeugdlid
Jasper Drienhuizen
jeugdlid
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl

475940
06-30870559
06-10179585
611699
06-48469082
06-50255715

Dorpsarchief
Grietje Postma
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl

06-25552419

Webbeheer
Mans Schaaphok
E-mail: mansschaaphok@hotmail.com

612015

Redactie dorpskrant
Annie Kester
499379
Gerry Kompaan
06-38417360
Karin Witteveen
499232
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl

Website: www.sonnega-oldetrijne.nl

Precies
Al uw cijfers op een rijtje.
Administratiekantoor
Joke van de Wal
voor ondernemer en particulier.
Hovenier
Terreinbeheer
Tuinaanleg
Maai- en klepelwerk

x
x
x
x
x

Administratieve dienstverlening.
Jaarwerk.
Aangiften inkomsten- en omzetbelasting.
Startersbegeleiding.
Aanvraag toeslagen.

Onkruid-, alg-, en aanslagbestrijding
Boomverzorging en Boomrooijerij
Walbeschoeiing

Pieter Stuyvesantweg 110
8481 JA Nijetrijne

Gladheidsbestrijding
Levering van:
plantgoed, hout, zand, grond, compost en teeltaarde

Tel: 0561 - 820999 / www.derijkgroen.nl

Email: aluwcijfersopeenrijtje@gmail.com
Telefoon 06 46405042
KvK 61440612

o.a.

Chantelle
Passionata
Felina
Mey
Ten Cate
Hom
Sloggi
Marie Jo
Prima Donna

