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Beste dorpsgenoten,  
 
Na een lange warme en droge zomer lijkt het er dan toch op dat we de herfst ingaan. 
Alweer het laatste nummer van de school-dorpskrant wat betreft dit jaar. 
In het aankomende gedeelte kunt u weer allerlei wetenswaardigheden lezen, van formele 
stukken zoals de notulen van de vergadering Plaatselijk Belang tot een gezellig leesbaar 
interview. 
We bedanken de (trouwe) inzenders voor hun bijdrage aan deze krant. 
 
Namens de redactie, 
Annie Kester, Wilma Bethlehem en Annelies Tietema 
 

Graag ontvangen wij uw copy via dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 
Of schriftelijk bij de redactie 

 
De uiterste inleverdatum voor de lentekrant : 

24 februari 
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Beste dorpsgenoten van Oldetrijne,  
 
De Protestantse gemeente Oldelamer-Oldetrijne wil 
graag met u in contact blijven door af en toe een 
berichtje in uw Dorpskrant te plaatsen. 
Ondanks dat er in Oldetrijne op dit moment geen 
kerkdiensten plaats vinden, willen we op andere 
manieren wel graag kerk in- en voor het dorp zijn 
waar dit mogelijk of wenselijk is. 
Mocht er bij u persoonlijk- of in het dorp bepaalde 
wensen of behoeftes leven waar we als kerk iets in 
kunnen betekenen of  aan kunnen toevoegen horen 
we dit graag.  
Dit kan gaan om een individueel (pastoraal) gesprek over levensvragen, het verzorgen van 
een (kerkelijke) uitvaart,  het samen opzetten van een gespreksgroep of jeugdgroep, of ik 
kan u in contact brengen met de al bestaande gespreksgroepen en jeugdgroepen in de regio. 
Iedere drie maanden verschijnt ons kwartaalblad ‘de Deurwachter’,  en in de tussenliggende 
maanden een digitale nieuwsbrief over kerkdiensten en activiteiten die de kerk organiseert 
en  waarbij ook u van harte welkom bent. Wilt u een (kennismakings) bezoekje willen 
afspreken, u aanmelden voor een activiteit, de Deurwachter of Nieuwsbrief ontvangen, of 
andere vragen hebben hoor ik dit heel graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Roelie Stevens, kerkelijk werker Oldelamer-Oldetrijne.  
Telefoon: 0521 517120 of 0645741799 
roeliestevens@home.nl 
 
U mag ook contact opnemen met: 
Peter Mastenbroek ( ouderling PG Oldelamer-Oldetrijne) 
Sonnegaweg 72 
telefoon: 0561- 499430 
mastenbroek.peter@gmail.com 
 
 
Wist u dat.... 
 
Op vrijdag 4 januari De Rock & Roll Club een Winterfest organiseert in het dorpscentrum, 
houdt deze datum al vast vrij. Nadere informatie volgt!!! 
 
De naaiclub 32 meter stof weg heeft zitten te naaien in het dorpscentrum... 
Het resultaat isdat er 18 tafeltjes in het dorpscentrum zijn voorzien van nieuwe kleedjes. 
 
Samens Een een logo heeft... 
 
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 21 november in het dorpscentrum plaats 
vindt... 
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Plaatselijk Belang  
 
Sportieve activiteiten 
In juli waren er op twee vrijdag avonden sportieve activiteiten voor de leerlingen van de basisschool 
en de eerste en tweede klas van het voorgezet onderwijs. De deelname was prima. De eerste avond 
stond er een opblaasbare stormbaan van 27 meter. Omdat deze er s ’middags al was hadden we alle 
leerlingen van de school uitgenodigd om er alvast kennis mee te maken en zich eropte vermaken. 
S ’avonds hebben we er een snelheidscompetitie van gemaakt. Helaas kon niet iedereen aanwezig 
zijn i.v.m.  andere activiteiten. We hebben de groepen leerlingen met elkaar late strijden om de 
snelste tijd. We hebben de avond afgesloten met een ouder-kind run over de hindernisbaan. Een 
zeer geslaagde avond. 
De uitslag: Groep 2/3 1. Jan  26.12 sec 
                  Groep 4/5 1. Friso 23.68 sec 
                  Groep 7/8 1. Marit 20.95 sec 
                  Ouder kind run. 1. Friso en Eelco Jan de Boer  24.24 sec 
                                            2. Julian en Jeffrey Jonker 27.98 sec 
                                            3. Jan en Sierd de Kroon   28.25 sec 
De tweede avond is er weer hettraditionele slagbalspel gespeeld onder leiding van Mark Kremers. 
 
Buurt WhatsApp 
In navolging van de WhatsApp groepen kan iedere Nederlander zich ook aanmelden voor het 
burgernet. 
Wat is Burgernet? 

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de 

woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 

van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van 

de politie start een Burgernetactie op, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind. 

Op basis van een goed signalement krijgen Burgernetdeelnemers een gesproken bericht via de 

(mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een 

omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo 

kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist 

kind. 

Meer info en aanmelden via:  

https://www.weststellingwerf.nl/inwoners/burgernet_3646/ 
 
Nieuwe bestuursleden 
JokeBethlehemheeft de plaats van Hedy Wiersma ingenomen en voor Margreeth van den Berg zit de 
termijn van 5 jaar erop. Ook voor haar hebben we een opvolgster. Zie de agenda van de 
jaarvergadering. 
 
Het project: elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen 

 



In het kader hiervan heeft Hedy Wiersma een subsidie aanvraag ingediend bij het Iepen 
Mienskipfuns. Deze aanvraag 
is toegekend en daarvan 
hebben de dorpen een 
aantal leuke activiteiten 
kunnen uitvoeren. Op 28 
september hebben we een 
perspresentatie gehouden 
over het project en in het 
kader daarvan heeft Hedy de 
vitrinekast voor de 
mededelingen bij het 
dorpshuis onthuld. De 
perspresentatie (met dank 
aan Maurik Mietes) staat 
hieronder. 
 
Verslag projectplan: Elkaar ontmoeten, voor Elkaar zorgen 
 
In 2017 is door het Stichting Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne een subsidieaanvraag ingediend bij 
het Iepen Mienskipfuns voor het project "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen" 
 
Doel van dit project was, om de contacten tussen de inwoners in Sonnega en Oldetrijne intensiveren. 
De inwoners waarvan de kinderen op de basisschool zitten, hebben intensief contact met elkaar via 
de school en de kinderen. Echter nadat de kinderen van school zijn gegaan, neemt dit contact af. Het 
Plaatselijk Belang heeft ingezet op een viertal punten: 
–  verbinding versterken in onze dorpen 
–  eenzaamheid tegengaan (vooral bij ouderen) 
–  mogelijk maken voor inwoners om hulp vragen waar ze dat nodig hebben 
–  inwoners hulp laten aanbieden waar ze zien dat dat wenselijk is. 
Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne heeft daarbij contact gezocht met Stichting Dorpscentrum 
Sonnega-Oldetrijne en Openbare Basisschool De Lantscheene. 
Met de subsidie van het Iepen Mienskipfuns is een aantal activiteiten georganiseerd om de vier 
punten uit de doelomschrijving te realiseren: 
 
Kerstsamenzang 
Tijdens de jaarlijkse Kerstsamenzang kon extra aandacht besteed worden aan het samenzingen van 
ouderen en kinderen.  
 
Schaakcompetitie inwoners dorp en kinderen op school  
Als voorbereiding op het Remco Heite Schoolschaaktoernooi hebben inwoners ingezet op De 
Lantscheene: er werd vol verve geschaakt tegen de schooljeugd, waarbij een aantal ouders en 
grootouders hun onvermoede schaaktalenten toonden. Van het door de inwoners beschikbaar 
gestelde schaakmateriaal werd gretig gebruik gemaakt. 
 
Pannenkoekendag 
Voor de Nationale Pannenkoekendag op 16 maart dit jaar werden alle ouderen uitgenodigd, niet 
alleen de grootouders van de leerlingen van De Lantscheene. Een grote opkomst was het gevolg. 
Door de wisselende tafelschikking leerden ouderen en kinderen elkaar beter kennen: een gezellig 
eetmoment, een groot succes! Na afloop kregen de ouderen les in gamen van de kinderen. 
 
Middagactiviteit: Soos Dorpscentrum 



Een aantal maal is voor de ouderen een soos in het dorpscentrum georganiseerd. De ontmoeting was 
hierbij het belangrijkste thema. Er waren diverse invullingen: spelletjes (sjoelen, kaarten enz.)  Ook 
was een er bingo met echte prijzen. 
De afsluitende bijeenkomst was met Johan Feenstra.  Bij deze bijeenkomst konden ook andere 
inwoners aanschuiven. 
 
Museumbezoek 
Op 23 mei 2018 zijn groep 4, 5, 7 en 8 van De Lantscheene samen met de ouderen uit het dorp naar 
het PIT Veiligheidsmuseum in Almere gegaan. Het was een gezellige dag, waarbij ouderen, kinderen, 
juffen én ouders samen op pad zijn gegaan. 
 
 
Sporten voor de jeugd 
Er zijn 2 sport avonden geweest voor de jeugd: 1x slagbal waarbij ook ouderen spontaan mee gedaan 
hebben. 
De klapper was een de stormbaan.  Deze kon door de school en ’s avonds voor alle jeugd gebruikt 
worden. 
 
Afsluiting Schooljaar 
Het afscheid van groep 8 van De Lantscheene is dit jaar opengesteld voor alle bewoners van 
Sonnega-Oldetrijne. Op donderdag 19 juli werd in de openlucht een schitterende dans- en 
toneelvoorstelling voor het voetlicht gebracht. De avond was drukbezocht. Kraampjes met koffie, 
thee en cake zorgen voor een warme ontvangst, na afloop werd door bijna alle aanwezigen 
gezamenlijk gedanst. Het was een prachtige avond! 
 
 
2e AED 
Ook van het subsidiegeld is een 2e AED aangeschaft. Deze hangt nu bij garage Thomas. 
De bestaande AED bij de manege is vervangen. 
 
Dorpscentrum 
Bij het dorpscentrum hangt nu een informatiebord. Hier kunnen de diverse activiteiten opgehangen 
worden en voor iedereen te zien. 
Ook hebben we een bankje bij het Dorpscentrum geplaatst. Zodat fietsers en wandelaars even 
kunnen rusten en genieten van de omgeving.  
 
Door een goed vooronderzoek door het Plaatselijk Belang was duidelijk dat er binnen onze dorpen 
veel draagvlak voor een project als "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen" was. De toegekende 
subsidie is daarom dankbaar gebruikt voor het realiseren van de doelen. De subsidie heeft de 
samenwerking binnen onze gemeenschap mogelijk gemaakt, waarbij inwoners die wat afgedreven 
waren naar de rand weer volop midden in die gemeenschap zijn opgenomen, en opnieuw in hun 
kracht staan. 
Het grote succes van de activiteiten smaakt naar meer, hebben we van onze inwoners terug gehoord. 
Of er dit jaar ook weer geschaakt wordt, en wanneer is dat pannenkoekeneten op school weer? Deze 
herkenbare activiteiten zorgen voor continuïteit, en verbinden daardoor nog meer. 
 
Wij danken iedereen in onze dorpen die zich heeft ingezet voor dit mooie project, en danken bovenal 
het Iepen Mienskipfuns voor het mogelijk maken van het project "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar 
Zorgen" 
 
Stichting Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne 
September 2018 



 
 
Sint-Maarten 
Op zaterdag10 november organiseert PB weer de lampionoptocht in 
Sonnega en Oldetrijne. De kinderen lopen in groepjes een toegewezen 
route in hun eigen buurt. Na afloop krijgen zij in het dorpscentrum een 
drankje en een broodje knakworst. Op school wordt een lijst voor opgave 
opgehangen. Gaan uw kinderen (nog) niet naar De Lantscheene en vinden 
ze het leuk om mee te lopen, dan kunt u ze per e-mail opgeven 
(plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl).  
 
Na de zomervakantie heeft het bestuur de volgende bijeenkomst bezocht. 
20 september: Informatiebijeenkomst Vermillion over de voorgenomen 
plaatsen waar  
                        ze nog gas willen winnen 
3 oktober: Bijeenkomst in Boijl met de VKD, het College van B en W en de  
     besturen van de PB’s uit de gemeente. 
     Zoals u wellicht heeft gelezen hebben de 4 wethouders ieder een  
                        gedeelte van de gemeente onder hun hoede.  
                        Voor ons is dat Roelof Theun Hoen (VVD) 
     Verder is voor een aantal wegen in onze dorpen van belang dat Kabel  
                         Noord voornemens is om snel (glasvezel) internet aan te gaan leggen  
                         in Weststellingwerf, mits 60% van de potentiele aan te sluiten                    
                         adressen ja zegt tegen Kabel Noord. Diegenen die ervoor in  
                         aanmerking komen krijgen bericht van Kabel Noord. Het kan nog  
                         even duren wat Ooststellingwerf is eerst aan de beurt 
Voor Kabel Noord is dit een eenmalig project. 
31 oktober: Bijeenkomst in de Hoeve met de VKD, het College van B en W en de  
                   besturen van de PB’s uit de gemeente. 
                   Het thema: Het collegeprogramma 2018 – 2020 
 
 
 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering vindt plaats op 21 november 2018 in het dorpscentrum 
aanvang: 20.00 uur. 
De stukken vindt u elders in deze krant. 
 
 
 
 
 
  



Dagelijks zie ik heel wat mensen uit Wolvega, 
Sonnega en Oldetrijne hun dagelijks 
wandelrondje maken. Het Sinnema’s laantje is 
vaak favoriet in hun route.De een met de 
hond. De ander om gewoon wat fit te blijven. 
Weer anderenzie ik bepakt met een rugzak het 
St. Jacobs pad lopen. 
Jelle Twijnstra is een van die wandelaars die 
onder de categorie‘fit blijven’ valt. Rechtop 
lopend met wandelstok, donkerbruine hoed op 
en bekenden vriendelijk groetend. Zo zag ik 
Jelle tot voor kort zijn dagelijks rondje maken 
maar helaas laat de ‘motor’ het niet altijd toe. 
Op een van die wandelingen van Jelle, wij 
kennen elkaar al ruim 60 jaar, maakte ik een 
praatje met hem en vroeg of ik hem mocht 

interviewen voor de Dorpskrant. Jelle dacht na, peuterde wat met de 
 
stok in de grond en zei: “Als je het verhaal klaar hebt wil ik het eerst lezen”. Dat spreken we af. 
Het is op een vrijdagmorgen halverwege de nazomer dat ik bij Jelle en Tietie Twijnstra aan de 
Sonnegaweg 4 de dam op rijd. Hij maakt net een praatje met zijn oud-buurman André Smink die 
vertelt dat mechanisatiebedrijf Van der Vegt de huur heeft opgezegd en hij een andere huurder 
zoekt. 
Tietie doet haar oefenrondje met steun van krukken. Ze is pas geopereerd aan haartweede heup.  
“Artrose”, zegt ze met een pijnlijk glimlachje.  
We lopen naar binnen. Ik kom in een modern mooigebouwd huis. Alles gelijkvloers. Mijn gastheer 
drukt alvast op het knopje van het koffiezetapparaat. Het duurt maar even en ik ruik het aroma.   
We schuiven beiden aan de keukentafel en ik zie hoe mooi ze daar toch wonen aan de Sonnegaweg.   
Jelle:Tietie is op dit plekjegeboren en getogen. Haar ouders, die kort na elkaar in 1984 zijn overleden, 
hebben hier jaren gewoond en gewerkt. Ze hadden hier achter schuur met mestkippen.Na hun 
overlijden hebben Tietie en ik het huis en de kippenschuur van de familie over kunnen nemen en zijn 
toen vanuit Heerenveen verhuisd naar Sonnega. In 2004 hebben we het huis en de oude leegstaande 
kippenschuur afgebroken. Op dezelfde locatie hebben we in 2005 een nieuwe woning gebouwd.  
Zo net vertelde ik dat ik Jelle al meer dan 60 jaar ken. Dat zit zo. Ik zelf ben geboren op Eemswoude, 
een buurtschap onder Tjerkwerd. Jelle zijn grootouders oftewel zijn Pake en Beppe waren daar onze 
naaste buren. Jelle kwam regelmatig bij Pake en Beppe op de boerderij te logeren. Vandaar. We 
speelden en visten vaak met elkaar met meer kinderen van de buurt. Jelle zijn vader Jacob, de oudste 
zoon van onze buurman Twijnstra, voelde niets voor de boerderij. Hij was meer een handels en 
zakenman. Als getrouwde jongeman nam Jelle zijn vader in Workum een fouragehandel over en 
exploiteerde naar verloop van tijd daarnaast nog een loonbedrijf.   
Jelle, de bretels strak over het overhemd, serveert al pratend een lekker bakje koffie. Herinneringen 
over vroeger worden opgehaald. Over buurtschap Eemswoude, Tjerkwerd en Workum. De streek 
waar wij beiden zijn geboren en getogen.  
Maar voor Jelle zijn alle herinneringen niet altijd even mooi geweest. Al gauw valt er een korte stilte. 
Op jonge leeftijd moest Jelle zijn beide ouders missen. Die nare herinneringen emotioneren Jelle nu 
dat ter sprake komt.  
Ik kan mij nog heel goed herinneren dat bij ons thuis aan tafel werd gesprokenover het trieste 
gebeuren wat de familie Twijnstraoverkwam.  
Jelle zegt dat hij het gemis van zijn beide ouders moeilijk een plek heeft kunnen geven en het lange 
tijd heeft weggestopt. Bij het ouder worden komt het steeds vaker terug. 
Jelle: ‘Eén zin zal ik nooit vergeten wat een zwager van mijn moeder zei toen hij met nog iemand de 
trap kwam oplopen -ik was toen net 15 jaar- en in mijn eentje verdrietig op mijn slaapkamertje zat. 



 “Der is mar ien oplossing foardybern. Alle trije mar nei’tweeshûs”.  
’s Nachts schrik iknog wel eens in mijn dromen van die zin wakker’. 
Zijn vader overleed na een ernstige ziekte op 40 jarige leeftijd. Vijf maanden daarna zijn moeder op 
42jarige leeftijd. Een paar dagen voor de barre Elfstedentocht van 1963.  
‘Een heel moeilijke periode in mijn leven’, zegt Jelle. ‘Ik heb een hele warme jeugd gehad en een 
strenge opvoeding maar daar ben ik later mijn ouders zeer dankbaar voor geweest. Dat heeft mij 
mede geholpen om te komen waar we nu zijn. Mijn twee zusjes zijn toen in het gezin van mijn oom 
en tante een zus van mijn vader, opgenomen. Mijn oom was predikant in Leusden bij Amersfoort.  
Ondanks het gemis van vader en moeder kwamen ze daar in een warm gezin terecht. Drie kinderen 
erbij was te veel mijn oom en tante, waar ik eerst minder, maar later wel begrip voor had. Ze hadden 
zelf ook 3 kinderen. Het bedrijf, de woning met inboedel, alles werd verkocht. En hulp vanbuiten was 
er toen geheel niet voor ons als kinderen. Gelukkig zijn de tijden hierin veranderd’. 
‘Ik zat op de Mulo in Workum. Er is toen een kosthuis voor mij gezocht en geregeld in Koudum. Ben 
hier goed opgevangen maar door alles voelde ik mij zeer eenzaam en verlaten en wat ik nog had was 
een transistorradio, hiermee luisterde ik naar radio Luxemburg s, avonds op bed maar de mooie 
muziek van toen maar heeft nu een donkere zijde als ik deze muziek beluister’. 
‘Na mijn Mulodiploma wilde ik eerst naar de zeevaartschool maar uiteindelijk heb ik de monteurs 
opleidingen gevolgd. Ook moest ik in militaire dienst. Daar werd ik bij technische dienst geplaatst. Na 
mijn diensttijd heb ik met plezier een aantal jaren gewerkt bij Rein Speerstra in Wolvega. Rein zijn 
ouders hadden in Workum ook een garagebedrijf. Daardoor kende ik Rein goed. Na een aantal jaren 
bij Rein Speerstra te hebben gewerkt hebben we samen een bedrijf opgestart TSB. Wat stond voor 
Twijnstra en Speerstra Bergingsbedrijf. Na een periode van ongeveer 1.5 jaar samengewerkt te 
hebben ben ik eruit gestapt. Om alleen verder te gaan onder de naam Kraanbedrijf & Bergingsbedrijf 
Twijnstra Heerenveen’.  
‘Intussen was ik getrouwd met Gees. Met hulp van Rein Speerstra hebben we aan de Kerkhoflaan 12 
te Oldetrijne een boerderij gekocht van Stichting Beheer Landbouwgronden. (Ruilverkaveling). Een 
mooi landelijk plekje met ruim zicht. En tevens ruimte genoeg om de kraanwagen te stallen. De 
huidige bewoners WillemkeFrankena en Karel Lammers runnen er nu een Bed &breakfast met de 
aardig bedachte naam, ‘ Leuketrijne’. 
‘Zakelijk ging het prima, maar helaas hield ons huwelijk na een paar jaar geen stand . Gees vertrok 
met de twee kinderen. Weer stond ik er alleen voor en er brak weer een moeilijke tijd aan.  
Fam. Wapstra van de Sonnegaweg bood mij aan daar de warme hap mee te eten wat mij de nodige 
structuur gaf’.  
‘Zoals zovelen in Sonnega en Oldetrijne werd ik lid van de Toneelvereniging ‘Samen Een’. Een paar 
keer heb ik zelfs meegespeeld. Tietie Wijnstra, ook gescheiden, speelde toen mee in het zelfde 
toneelstuk. Het klikte niet alleen op het toneel tussen ons maar al gauw daarna ook. Enige tijd later 
zijn we getrouwd. Intussen zijn we al 45 jaar gelukkig met elkaar’. 
‘Samen met Jos, een zoontje uit Tietie haar eerste huwelijk zijn we in 1974 naar Heerenveen 
verhuisd. De zaken gingen goed. Samen met Tietie hebben wij het bedrijf uitgebouwd. De activiteiten 
werden aangestuurd vanuit een grote industriehal op het bedrijventerrein in Heerenveen. Dagelijks 
reden we met 8 grote hijskranen naar onze opdrachtgevers in Noord- Nederland en de Polders. De 
blauwe kranen met de vogel. Totaal 8 hijskraanspecialisten hadden we in vaste dienst en nog een 
paar losse werknemers erbij. Tietie deed de volledige planning op kantoor, de boekhouding en 
techniek waren voor mij. Het was 6 dagen hard werken. Wij waren 24 uren per dag en 7 dagen in de 
week bereikbaar. Een bedrijf opstarten gaat niet altijd even makkelijk, wij hebben door vallen en 
opstaan ook veel geleerd. Door een goed management stond het bedrijf er goed voor toen wij het 
verkochten’.  
Tietie is intussen ook aangeschoven. De nodige oefeningen weer achter de rug en de hulpstukken 
staan even geparkeerd. Ik vraag of ze ook kinderen hebben. Gek eigenlijk dat ik dat niet weet.  
Tietie: “Naast Jos hebben we samen noch twee kinderen gekregen. Anita en Arnold. Anita is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Arnold is nog alleenstaand. Het leek met de kinderen allemaal zo 
goed te gaan tot Jos de verkeerde weg in sloeg. Zonder dat we het eerst wisten spijbelde hij van 



school kwam hij ongeregeld thuis. We verloren de greep op hem. We hebben via allerhande 
verslavingsinstanties geprobeerd Jos uit dat milieu en op het rechte pad te krijgen, maar helaas 
zonder resultaat. Jos was 6 augustus jarig en 23 jaar geworden en 8 Augustus is hij uit het leven 
gestapt. Het verdriet en hoe het met Jos is afgelopen wordt hen beiden te veel. De wijze waarop ons 
dit werd medegedeeld was absurd een kaal telefoontje dat was het… Later heeft men van alle kanten 
de verontschuldigen aangeboden dat het zo niet had gemoeten. Wij hopen dat men ervan heeft 
geleerd.  
‘Na die woorden van Tietie is het een tijdlang stil aan tafel in huize Twijnstra. 
Jelle: ‘Iemand zij eens tegen mij:het leven kan mooi zijn maar ook wreed. Dat hebben wij beiden 
ervaren. Dat ze wat Jos betreft, zoiets ergs met een telefoontje menen af te kunnen doen, vind ik nog 
steeds wreed en ongepast. 
Onze zoon Jos ligt begraven op de begraafplaats te Sonnega’. 
‘Begin 2000 kwam Jaap Gejas, directeur van Lommerts Kraanverhuur uit Groningen, in Sonnega langs 
voor een bakje koffie. Jaap en Jelle kenden elkaar goed omdat beiden zitting hadden in het Landelijke 
bestuur van de branchevereniging verticaal transport. Na de koffie vraagt Jaap mij onverwacht;zeg 
Jelle, ik wil de hele ‘tent’ van je overnemen. Die vraag overrompelde mij. Wij hadden immers een 
gezond bedrijf. Waarom zal je dan verkopen. We gingen uit elkaar met de opmerking, denk er eens 
over na. En dat hebben we gedaan. 
Na overleg met mijn bedrijfsadviseur hebben Tietie en ik besloten om op het aanbod van Jaap Gejas 
in te gaan en te kijken wat de mogelijkheden waren. Zes weken later waren we het eens en was de is 
de deal een feit’.  
Jelle: ‘Nadat wij ons bedrijf hadden verkocht zijn wij beiden zoals afgesproken nog een jaar adviseur 
voor de nieuwe eigenaren geweest. Daarna ben ik in het ‘onderwijs’ terecht gekomen. 
In de tijd dat ik het bedrijf nog had was ik al betrokken bij het opleiden van mensen en het afnemen 
van examens. Zo ook examenvragen schrijven en mensen begeleiden in de praktijk. Vijf jaar geleden 
kwam er een flinke kink in de kabel. Zwaar hartfalen is me bijna fataal geworden. Na een verblijf van 
7 weken in het MCL te Leeuwarden ben ik door het medische team gebracht wat ik nu ben, daarna 
volgde nog een jaar revalidatie. Mijn hart heeft nog een pompcapaciteit van 17%.Dus rust geboden 
en ik draag daarom ook altijd een wandelstok bij me tijdens de dagelijkse rondjes voor de nodige rust 
pauzes’. Dat alles neemt niet weg dat ik nog steedsactief ben in het geven van bijscholing cursussen 
voor kraanmachinisten en diverse theorie opleidingen voor Verticaal & Horizontaal transport’. 
‘Moed houden en altijd optimistisch blijven’, zegt Jelle. ‘Achter de wolken schijnt altijd de zon’. 
Vervelen doe ik me nooit. Ik heb ook nog diverse hobby’s, zoals klaverjassen. Van die club ben ik 
bestuurslid. Daarnaast mag ik graaglezen en af en toe ga ik te kleiduivenschieten.En ik heb nog zitting 
in een examencommissie. 
Tietie en ik hopen dat we noch een hele tijd mogen genieten van het leven en van onze kinderen en 
drie kleinkinderen. “Wat is het toch geweldig dat we opa en oma zijn”, zeggen ze in koor met een 
lach op het gezicht. 
B.S. 
 
  



 

 
 
 
 

Er wordt druk geoefend bij familie Kompaan in de schuur! 
Tot 2 november! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informatiepaneel 
Velen zal het zijn opgevallen dat op de begraafplaats met 
de klokkenstoel aan de Sonnegaweg een informatiepaneel 
is geplaats. Het bestuur van de Stichting Historie 
Sonnega/Oldetrijne kwam met het voorstel dit te willen en 
kunnen realiseren. En…het resultaat mag er zijn. Wij als 
bestuur van de Stichting Begraafplaatsen te Sonnega 
willen dan ook de St. Historie Sonnega/Oldetrijne 
bedanken voor het vervaardigen en plaatsen van het 
paneel dat hiermee voor belangstellende passanten een 
stukje historie over dit stukje Sonnega kan vertellen.   
Het paneel geeft impressie weer in tekst en beeld van de 
geschiedenis van zowel de oude als de nieuwe 
begraafplaats.Op moderne wijze is het zelfs mogelijk door 
middel van een QR code het luiden van de klokken met uw 
mobiel te beluisteren enzo dedodenakers weer tot leven 
doen komen. 
Nogmaals dank aan de initiatiefnemers, 
Paul Kaastra 
Eddy Reuvekamp 
Bonne Speerstra 
 
De opbrengst van de collecte K.W.F.  kankerbestrijding. 
 
De collecte hieroor heeft in onze dorpen 473,67 euro opgebracht. 
Al weer een mooi resultaat en ongeveer gelijk aan de opbrengst van de laatste 
jaren. 
Een ieder die heeft bijgedragen nogmaals bedankt. Ook langs deze weg heel 
veel dank aan mijn mede collectanten Houkje Baas, Hennie Kremers en 
Henriette Samson. 
 
Hieke Speerstra.   



 
Afscheid van onze grafdelver 
Harm Jan Westerhof, intussen de dubbele 7gepasseerd heeft een groot deel van zijn werkzame leven bij de 
boer gewerkt. Hij kan dan ook als geen ander met de schep omgaan. Na de lagere school moest hij naar de 
landbouwschool maar werd er in het eerste jaar er al afgestuurd wegens onhandelbaarheid, zoals hij zelf zegt. 
‘Als je niet wilt leren moest je werken. In tegenstelling tot het eerste was dat laatste geen straf voor mij’. 
Als geboren Oldetrijnster- in het witte huisje ten westen van Rudolf ter Schure aan de Psweg- heeft hij in de 
loop der jaren aan heel wat boeren in Wolvega en omstreken zijn diensten als agrarisch medewerker 
aangeboden. Als jongste knechteerst bij een boer aan de Gracht, daarna een tijdlang bij boer Tjeerd Dijkstra 
aan de Kerkhofslaan. Meine Keuning was de volgende en daarna heeft hij een jaar of 7 bij Jan de Kroon , beiden 
wonende aan de Sonnegaweg, gewerkt. 
‘Het was in 1972 , ik was toen werkzaam bij de Kroon, heb ik samen met Jan het eerste graf gegraven. Dat is 
precisie werk wat moet leren. Toen wist ik niet dat er nadien nog 133 zouden volgen.  
Als de knieën niet waren versleten had ik wel willen doorgaan. Bij het laatste gegraven graf had ik grote moeite 
om zelf uit het graf te komen. Dan wordt het tijd om te stopen. Gelukkig heb ik een prima opvolger aan Sierd 
de Kroon. De laatste tijd deden we al een boel samen’. 
‘Naar Janna Dragt aan de PSweg hoef ik niet meer. Janna kon niet meer thuis wonen en de bungalow is 
verkocht. Heel wat jaren heb ik voor Janna de paardenboxen uitgemest en zo meer. Ook bij 
entrainementHagoord heb ik dat heel wat jaren gedaan. Het is allemaal verleden tijd. Alleen bij Jelle Twijnstra 
aan de Sonnegaweg schoffel ik zo nu en dan nog de tuin. Ik moet toch een beetje bezig blijven. Ik ben geen 
man om achter de geraniums te zitten. 
Met mijn vriendin RiekeSlont heb ik twaalf jaar samen gewoond. De laatste jaren in Hoogeveen. Helaas is ze dit 
voorjaar vrij plotseling overleden. Een groot gemis.  
Om de zinnen te verzetten pak ik bijna elke week de trein– een rijbewijs en auto heb ik niet- van uit Hoogeveen 
naar Wolvega.  Mijn geboortestreek  trekt me nog altijd. 
Regelmatig parkeer ik dan de fiets even bij de begraafplaats in Sonnega.Als ik dan bij de grafmonumenten langs 
loop lees ik de namen. De meesten heb ik als oud inwoner wel gekend. Mooi dat zo’n stuk historie op zo’n 
manier bewaard blijft. Een graf voor mij hoeft niet te worden gegraven. Ik verkies het crematorium.  
Als bestuur hebben wij intussen op gepaste wijze officieel afscheid als grafdelver van Harm Jan 
Westerhofgenomen onder genot van een hapje en een drankje. Onze vaste onderhoudsman Sierd de Kroon zal 
voortaan de werkzaamheden van Harm Jan Westerhof overnemen. 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 

nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op  
21 november 2018 in het dorpscentrum aan de kerkhofslaan 

  
       
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 
2.     opgave voor de rondvraag 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d.  22 november2017 
        kort overzicht van de actiepunten 
4. Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen 
5. Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Plaatselijk Belang 2017-

2018* 
6. Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Stichting Dorpscentrum 

2017- 2018* 
7. Jaarverslag en financieel verslag + kascontrole Feestcommissie 2017-2018* 
8. eventuele mededelingen van de Redactie Dorpskrant en Website beheer 
 
Pauze:   
 
9. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang  
              Aftredend en niet herkiesbaar Margreeth van den Berg 
              Plaatselijk Belang draagt Karin Witteveen voor. 
           tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot 15 minuten voor aanvang van de  
           van de vergadering ingediend worden. 
 Benoeming leden feestcommissie  
              Aftredend en niet herkiesbaar: Henriette Stiensma 
              Voorgedragen worden Trienke Elshof 

     Benoeming leden Stichting dorpscentrum 
               Aftredend en niet herkiesbaar  Rene Zuidberg 
               Stichting draagt voor  
 
10. Kascommissie 

Aftredend Nynke Benedictus en benoeming nieuw lid 
 

11.  verslag over de besteding van de subsidie door PB 
 
12. Rondvraag 
 
          THEMA   modern bankieren 
 
een medewerker van de rabobank praat ons bij over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden 
 
*De jaarverslagen zijn in de dorpskrant gepubliceerd. 
Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft Plaatselijk Belang besloten om de financiële 
verslagen van niet meer in de dorpskrant te publiceren. Belangstellenden kunnen deze 
verslagen opvragen bij plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl of telefonisch bij Neeltje 
de Groot 06-19015 
 

mailto:plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl


Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne 
22 november 2017 
Aanvang: 20.00 uur in het dorpscentrum te Oldetrijne 
 
Aanwezig:  31 personen + bestuur   
afmeldingen: Marurik Mietes, Tjeerd Dijkstra, Klaas Hallema (gemeente)  ook diverse raadsleden ivm 
presentatie omgevingsvsie 
 
1. Opening: 
de voorzitter, Kees Verschuuren, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
en vraag of iedereen de presentie lijst wil tekenen 
 
2. Hendrik Fokkema meld zich voor de rondvraag 
 
3. notulen van vorig jaar: 
   de voorzitter noemt enkele actiepunten: 
    verlichting aan de  Sonnegaweg is hersteld (lantaarnpalen) 
    verlichting op de merriemaden /de Meenthe:  nog steeds geen resultaat:  de nieuwste  
    toezegging is juli 2018   er komt dan een glowing in de dark 
 
   Sierd de Kroon heeft contact met Staatsbosbeheer over het snoeien oa bij de fam. Hommes 
   bankje staat weer in het bos 
   parkeerplaatsen bij het bosje (PS weg) gaan er niet komen.  we gaan nog een poging      
   proberen via de gemeente /provincie 
 
   uit de zaal komen er verder geen vragen. 
    notulen worden goedgekeurd 
 
4. mededelingen: 
PB heeft contact gehad over het bermonderhoud. 
 er worden veel bermen aangepakt maar Sonnega-Oldetrijne is nog niet aan de beurt 
 
de voorzitter geeft een kort verslag over de omgevingsvisie; 
er zijn goede bijeenkomsten geweest in de hele gemeente waarbij veel mensen waren uitgenodigd 
en inbreng in het geheel hebben gehad 
 
Vermillion:  bij de put bij Samsom (de Meenthe) komt een aftakking naar Blesdijke. 
in onze omgeving zal er een geringe verzakking zijn ( op de site van vermillion is een uitgebreid 
verslag van te vinden) 
 
in een recent gesprek (september 2018) met vermillion is ons toegezegd dat er weer rijplaten komen 
als er groot onderhoud is aan de put bij Samsom. PB en vermillion zullen met de gemeente afspreken 
dat deze blijven liggen. 
gemeente heeft via zgn rode contouren in kaart gebracht waar in de buitendorpen nog gebouwd kan 
worden. in Sonnega/Oldetirjne zijn er 3 locaties (bij school en tegenover de woningen van oa 
Verschuuren en Kremers) 
PB heeft de suggestie bij Pollehoek voorgedragen 
 
wij hebben via het Iepen Mienskipsfûns € 6.600,-- subsidie gekregen. 
dit willen wij besteden aan oa soosmiddagen, meer contact tussen de bewoners van onze dorpen. 
meer contact momenten met school en bewoners 



AED cursus en aanschaf van een AED 
bankje 
 
5. Jaarverslag en financieel verslag  Plaatselijk Belang 2016-2017 
 
er staat een verslag in de dorpskrant 
financieel: Neeltje de Groot (penningmeester) doet een kort verslag over het afgelopen jaar 
er zijn geen bijzonderheden  wel iets verlies  dit komt door de aanschaf van een 2e AED 
 
jachtrecht is niet opgenomen in de begroting:  een aantal opzeggingen zijn binnen gekomenen PB 
heeft besloten om hier mee te stoppen (meer werk dan het iets oplevert) 
 
de heer Spijker merkt op dat je niet naar 0 kunt afschrijven :  het materialenhok zal een restwaarde 
hebben 
 
kascontrole: Hein de Vries en Nynke Benedictus hebben de boeken gecontroleerd en hebben geen 
opmerkingen hierover en zij adviseren om de penningmeester decharge te verlenen 
 
6. jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2016- 2017 
De voorzitter Rene Zuidberg doet in het kort het verslag van het afgelopen jaar: (zie ook de 
dorpskrant) 
 
Uit het bestuur gaan Ilse Bosma en Brenda Smit (ivm verandering van baan) 
 komende activiteiten:  kerstzang, cabaret 
verder zal er onderhoud aan het dorpscentrum worden gedaan: voegen aan de oostkant, 
schilderwerk zowel binnen als buiten, enkele ramen worden vervangen en de afzuigkap (boven) 
wordt vervangen 
 
Kascontrole is uitgevoerd door Neeltje en Hedy : de dames  zijn van mening dat de zaken er goed 
uitzien en geven het advies om de penningmeester decharge te verlenen. 
 
7. jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2016-2017 
 Henk Frans de Ruiter doet een kort verslag over het dorpsfeest. We kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagd en bijzonder dorpsfeest. 
Nieuw was de beveiliging die ingehuurd was.  Er is weer een controle door de gemeente geweest 
maar dit jaar was alles in orde.  dit zal volgend jaar weer op dezelfde wijze plaatsvinden 
 
aftreden zijn: Henk Frans de Ruiter, Eelco Witteveen, Jasper Drieenhuizen en Corne Hopman 
Het financiële gedeelte wordt verzorgd door Ger de Boer. 
het boekjaar is met een klein verlies afgesloten   
verder geen bijzonderheden en de de kascontrole heeft plaatsgevonden door Hedy en Neeltje. Zij 
hebben geen bijzonderheden aangetroffen en adviseren om de penningmeester decharge te 
verlenen. 
 
jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer 
 
Dorpskrant: 
Annie Kester: het blijft jammer dat er weinig stukjes worden ingeleverd. Er wordt een dringend 
beroep op ons allen gedaan. Verder gaat het de redactie prima af 
 
Website:  



Mans Schaaphok heeft geen mededelingen.  wel laat hij weten dat alles iedereen alles op tijd 
aanlevert het ook snel verwerkt kan worden.   
. 
 

PAUZE 
 
9. Bestuurswisselingen: 
 
Bij plaatselijk belang:  Hedy Wiersma stopt na 5 jaar en Joke Bethlehem zal haar opvolgen. 
Margreeth bedankt Hedy voor haar inzet de afgelopen jaren.  
 
Bij de feestcommissie. Er zijn op dit moment helaas nog geen  kandidaten. 
Kees bedankt Henk Frans de Ruiter voor zijn inzet 
 
Bij de stichting stoppen Ilse en Brenda  . Nieuwe leden Wianda Wind en Elle Buijs 
Rene bedankt de dames die vertrekken voor de vele werkzaamheden  en stelt de nieuwe leden aan 
ons voor. 
 
10. Kascommissie: 
Aftredend is Hein de Vries 
nieuw lid:   Henk Frans de Ruiter (Nynke Benedictus  gaat haar 2e jaar in) 
 
11. AED  
er zijn nu 2: 1 bij de manege en 1 bij garage Thomas 
in februari wordt er weer een cursus gegeven door Grietje Postma in het dorpscentrum 
Nynke merkt nog op dat er de mogelijkheid bestaat je zorgverzekering dit vergoed. 
 
12. rondvraag:  
 
Hendrik Fokkema: 
vraagt naar de situatie rondom het archief:  dit moet nog verder uitgewerkt worden met oa Jan 
Boonstra        
 
De verdere avond wordt door Gerard van den Akker  hij vertelt ons over het belang van bewegen  
en laat ons ook nog bewegen.    
 
  



 
Sonnega - Oldetrijne doet mee aan 'Slimste dorp van Friesland' 
 
 Vrijdag 12 oktober organiseerde stichting dorpscentrum de voorronde voor het slimste dorp van 
Friesland, er hadden zich 9 teams aangemeld er waren acht ronden met tien vragen, deze waren best 
pittig en iedereen was reuze fanatiek, er was van alles wat , geschiedenis vragen , muziek , film etc de 
presentatie werd gedaan door Erik Hopman , de vragen werden ondersteund door een powerpoint 
presentatie en muziekfragmenten 
 
 In heel Friesland hadden zich 33 dorpen aangemeld, waaronder dus Sonnega-Oldetrijne, Vinkega en 
Bantega in Zuid Friesland het winnende team gaat door naar de regiofinale , de nummers twee en 
drie zijn reserve het winnende team was 'Brandnew' dit was het team met nieuwe bewoners van ons 
dorp bestaande uit Ingrid vd Vegt , Erik Nijholt , Martine Groen , Arjen de Vries en onze eigen Bertus 
Hof  tweede waren de 'Dummies' Hessel , Heleen , Jochem, Vera en Melissa de derde plek was voor 
de 'Kwismasters' René, Miranda, Hendrik, Neeltje, Eelco Jan en Rudolf  het was een zeer geslaagde 
en gezellige avond. 
 
 
 
 

 
         Foto: Lenis van der Broek 

 
 
  



oplossing zomerpuzzel: 's nachts regen daags zon vult schuur en ton 

                  

 H S N E T R A A M T N I S     

 C O H I J S R U O C N O C     

 N K U T D E H T E R F S H     

 G T T T Z O N S O M E T O     

 N O K R K A C F O N N H U     

 I B N A J A A R G T E D W     

 G E A T M A C E S A D E S     

 I R K T V E E H T L R T L     

 N E E N E M A S E A A G O     

 E L D E W I N T N L A O O     

 R R E B M E V O N E P O T     

 E R M A A N D O O K Z R A     

 V C B L A D E R E N H D T     
                  

 BLADEREN  NAJAAR   SAMEN EEN    

 CONCOURS  NOVEMBER  SCHOUWSLOOT  

 DROOGTE  OKTOBER   SINT MAARTEN  

 HERFST   OOGSTEN   TONEEL     

 HOUTKACHEL PAARDEN   VERENIGING   

                  

                  
                  
                  
 de overgebleven letters vormen horizontaal,        
 regel voor regel van boven naar beneden gelezen,       

een toepasselijke weerspreuk           
                  

 



 

 

Soosmiddagen 

Beste bewoners van Sonnega en Oldetrijne, 
 
Ook dit seizoen zijn er weer 5 soosmiddagen 
 
Dit willen we gaan doen op een vrijdagmiddag van 14.00 – ca. 16.00 uur in het dorpscentrum 
aan de Kerkhofslaan. 
 
Voor wie? iedereen is welkom maar met name de 60 + is onze doelgroep. 
 
de data zijn:  
 
26 oktober 2018  
 
30 november 2018 
  
 
25 januari 2019  
 
22 februari 2019  
 
15 maart 2019 
  
 
de laatste datum is de afsluiting in samenwerking met de  
 
basisschool de Lantscheene  
 
Komt u ook? Vergeet vooral niet uw buurman of buurvrouw mee te nemen!! 
 
Vervoer een probleem? bel gerust en wij zorgen voor vervoer. 
 
kosten: € 2.50 
 
namens PB  
 
Joke Bethlehem en Margreeth van den Berg  
  
 
 

http://sonnega-oldetrijne.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3OSIsImYxNmZlNCIsIjM5IiwiMjc0NzA2NTc4ODZlIixmYWxzZV0


 
Samen Een druk aan het oefenen!  



Plaatselijk Belang       
Kees Verschuuren                 voorzitter                 617442 
Margreeth van den Berg    secretaris          499258 
Neeltje de Groot              penningmeester         499305 
Sierd de Kroon   lid    
Joke Bethlehem   lid        614085 
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Stichting Dorpscentrum 
René Zuidberg      voorzitter               499363 
Winanda Wind   secretaris               
Folkert Heida                                         penningmeester   499254 
Elles Buijs    lid / boekingen  
Mariët Hopman                    lid              617525 
 
E-mail:  dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Feestcommissie 
Willem de Heij   voorzitter 
Henriëtte Stienstra   secretaris  06-30870559 
Ger de Boer    penningmeester 
Laura Oosterhof   lid   
Jody Elfring    jeugdlid 
Mark Kremers    jeugdlid 
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl 
 
Dorpsarchief 
Hendrik Fokkema   beheerder  612353 
Kees de Kroon    beheerder  611350           
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl 
  
Webbeheer  
Mans Schaaphok                   612015    
E-mail:  mansschaaphok@hotmail.com                               
 
Redactie dorpskrant 
Wilma Bethlehem      617292 
Annie Kester                   499379 
Annelies Tietema      06-11809158 
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via 
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 
 

mailto:plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl
mailto:stichtingdorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl
mailto:feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl
mailto:dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl
mailto:mansschaaphok@hotmail.com
mailto:dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl


Mob. 06 53 55 79 20      e-mail. info@cjpdesign.nl      Website. www.cjpdesign.nl

Responsive webdesign

Grafische vormgeving

huisstijl/logo ontwerp

drukwerk begeleiding

qOnderhoud en reparatie
C.V. & lokale verwarming
Huishoudelijke apparatuur

q Schoorsteenvegen
qReiniging mechanische ventilatiesystemen

Sonnegaweg 34a, 8478 HD  Sonnega
Telefoon 0561-499251 - 06-55781132

Lid v.d.

qOnderhoud en reparatie
C.V. & lokale verwarming
Huishoudelijke apparatuur

q Schoorsteenvegen
qReiniging mechanische ventilatiesystemen

Sonnegaweg 34a, 8478 HD  Sonnega
Telefoon 0561-499251 - 06-55781132

Lid v.d.

Voederadziezen        Veevoeders
Kunstmest         Kleindiervoeders
Paardenvoeders        Granen

Hoofdweg 39 - 8471 ZH Wolvega (NL)
Tel. 0561 612606 - Fax 0561 612638

E-Mail: info@maatmanveevoeders.nl
www.maatmanveevoeders.nl

www.margreethvandenbergmakelaardij.nl

Een makelaarskantoor met 
aandacht voor haar klanten.

uw woning wordt vakkundig gepresenteerd 
op diverse sites met goede foto’s en plattegronden

bel voor een afspraak  0561-613447

Hoofdstraat West 1, Wolvega
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