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Gedicht
(Ik wou dat ik Sinterklaas was. Dan
kon ik het beste rijmen van de klas.
Want hij schud ze zo maar uit zijn
mouw en ik kan dat niet zo gauw.
Maar ik ga het nu proberen maar je
gaat er iets van leren. Dit was mijn
gedicht en buiten is het licht.)

Choeco.
mijn pony heet choeco hij is
heel lief ik hou van hem.
hij staat in een mooie stal.
daarna gaat hij naar buiten hij
stapt soms door het hek en dat
vind ik niet leukVan Josephine, groep 4

Van Janne, groep 4

Hallo ik ben lara en ik ga vertellen over het lockdown.
Ik was jarig op 12 januari en ik ben 9 jaar geworden.
ik heb cadeautjes gekregen zoals barbie,lol,stickers en keersom spelletje.
Ik heb heel veel gespeeld met mijn barbies en
baby´s.
Door corona konden we niet meer naar school
en moesten we thuis online les doen .
Maar ik vind online les niet echt leuk normale
school is beter.
Ik mis mń school heel erg ik hoop dat alles weer
beter wordt.
Van Lara, groep 4

Een leuke padenstoel
Een blije paddenstoel
loopt door
het bos en
hij komt
een kabouter tegen
en de kabouter
zegt tegen de blije padenstoel
zegt heb jij ook
een huis ja hoor zegt
de kabouter
mag ik bij je logeren
zegt de blije padenstoel
ja dat wil ik wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel graag
weet je waarom omdat ik nog nooit
heb gelogeerd daar ben ik blij om
zegt de blije paddenstoel.
Van Levi, groep 4
Hoi, ik ben Fréderique,
Ik ben met Ilse naar de manege geweest we hadden 2 pony’s
mee.
En gingen samen rijden we deden dressuur en gingen daarna
cross
door de pylonen in de groten bak en gingen toen afzadelen
en gingen we de pony’s terugbrengen naar stal.
Daarna gingen we Ilse thuis brengen en ik ging ook naar huis.
Einde.
Fréderique, groep 4.
Kuiken vs haan.
Hoi ik ben haan. En ik ben kuiken.
Wij zijn geen vrienden.
Wij zijn vijanden.
Oooooooooooooooooooooooooooh.
Ik ben geen normaal kuiken.
Ik ben een Ninja kuiken.
Ik schop ik gooi met een werpster.
Ik vegt met zwaarden.
Ik hak de haan zo in stukjes.
Van Jens, groep 5.

Mijn verhaal gaat over corona
We hebben nu al bijna een jaar corona in Nederland.
En ik ben het nu helemaal zat!
Dit verhaal voor de dorpskrant schrijven we nu thuis, omdat
we nu voor de 2e keer thuisonderwijs hebben.
Op zich vind ik thuiswerken wel leuk, maar ik mis mijn
vrienden wel heel erg.
We zijn iedere dag even met juf online.
Dan spelen we na de les ook wel eens een spelletje met
elkaar.
Maar ik hoop dat we snel weer naar school mogen.
Groetjes Jan de Kroon, groep 5
Challenge dag
Groep 4,5,6 hadden een hele leuke woensdag. Ze deden allemaal leuke dingen zoals:turven,
bakken, bouwen, handen dans, engels, tafels, gedicht, computer werk. We moesten 4
opdrachten maar je mag ook meer. het was leuk om te doen.bij het turven moest je naar
buitenen gaan turven.bij
het bouwen moest je met spaghetti doen. bij het bakken mocht
je zelf verzinnen. De handen dans was het aller moeilijkst.
Bij engels moest je dierenwoorden vertalen.
Bijvoorbeeld: paard = horse.
groetjes Ilse, groep 5

Wat is corona nou?
Ik weet dat corona saai is maar gevaarlijk.
En dat het voor ons lastig is.
En dat ik er klaar mee ben.
En dat ik doodmoe ben van die persconferentie.
Saai, ik ben doodmoe.
Ik wil gewoon naar school.
Van Menno, groep 5

Dierenvrienden
Op een ochtend maakte mijn moeder me wakker. Het was vakantie en dus trok ik geen nette
kleren aan. Ik liep naar beneden en liet Wuppy naar buiten. Toen ik buiten stond blafte
Wuppy naar een kat. Ik zei: Wuppy niet doen! Wuppy keek me aan, de kat was ondertussen
al in een boom geklommen. Hij blies naar Wuppy. Wuppy zei tegen de kat, wat ik wel kon
verstaan: ga hier weg stinkerd!
ik stond er versteld van, had ik dat nou zojuist verstaan? Ik keek naar Wuppy en toen naar de
kat. De kat klom uit de boom en toen snel op de container. De kat zei: probeer jij maar eens
op de container te komen. Wuppy rukte zich los en probeerde op de container te komen. Ze
blafte hard en toen besefte Wuppy wat ze had geleerd. Geen onschuldige diertjes aanvallen.
En uiteindelijk werden ze dikke vrienden. En toen kwam er een olifant met een hele lange
snuit en die blies het verhaaltje weer uit.
Van Elin, groep 6

De magische hotdog
Bennie komt thuis.
Zijn moeder heeft hotdogs gemaakt.
Hij krijgt er twee, één daarvan leeft.
Hij zegt: laat me vrij.
Dat doe ik straks! zei Bennie.
Want anders ziet mama je of de hond.
Bennies moeder loopt de trap op.
En Daisy slaapt diep voor de kachel.
Nu kan Bennie de hotdog naar buiten
brengen.
Breng me naar de kelder zei de hotdog.
Daar is het portaal naar hotdog-land.
Stilletjes slopen ze langs de katten de kelder in.
Eerst een waarschuwing je mag zoveel hotdogs eten als je wil maar niet levend.
Oke zij Bennie.
toen ze bij de kelder waren wees de hotdog naar een deur en zei doe open.
bennie deed de deur open en zag een portaal.
en ging er in...
wordt vervolgt.
Van Evert, groep 6

Kabouter
er was eens een kabouter die was eenzaam
toen er nog een kabouter aankwam die ook eenzaam was.
toen werden ze vrienden en ging naar de berg en sprong ze er van af en waarense dood
en gingen ze naar de hel en waren ze niet blij en gingen weer dood
en toen naar de hemel en waren ze blij toen gingen ze naar
the kermis en gingen in de attractie baan en waren ze klaar en
gingen ze weg
en toen gingen ze een playstation 5 koopen
en gingen meteen spelen en gingen ze dood door een
barbie pop. einde
Van Milo, groep 6
Als ik minister president was:
Dan had ik alles open gegooid qua winkels en horeca.
Dan had ik de grenzen dichtgegooid.
Dan had ik het leger ingezet om de relschoppers aan te
pakken.
Dan had ik geld gegeven aan de arme mensen in het
binnenland.
Dat de mensen minder hoeven te betalen.
Dat de eigenaren van de winkels meer geld krijgen.
Dat alle mensen gelukkig zijn.
Dat zou ik regelen,
Maar helaas ben ik geen minister president……..
Anthony Rijkers, groep 6

Trots
Toch een beetje raar, in de lockdown bezig zijn met de dorpskrant. De kinderen hebben allen
thuis een stukje geschreven. Wat zijn we trots op de kinderen en hun ouders dat ze allemaal
zo keihard werken thuis!
We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle inzet en we hopen dat het einde bijna in
zicht is! Hou vol!!
Lieve groet, juf Cobie en juf Inez

Er is sneeuw gevallen
16 januari rond half 5 is er sneeuw gevallen!
Ik heb toen tot half 9 in de sneeuw gespeeld.
Toen heb ik samen met Jan een mini sneeuwpop gemaakt.
17 januari lag er nog steeds sneeuw. Toen hebben Jan, Atte en ik een heel grote sneeuwpop
gemaakt, maar die viel om. Toen moesten we opnieuw. We hebben ook sleetje gereden.
Toen gingen Jan en Atte op het sleetje en duwden wij hen. We vielen heel vaak in de sneeuw, Lynn
kwam hier te spelen. Het was heel leuk.
Marianna de Kroon, groep 7
Update van tita
Hoi ik ben daisy en ik ga weer schrijven over tita maar nu een update!
Even om iedereen op te frissen tita is mijn pony en ze heeft geen staart en is 18 jaar oud ze is super
lief en ook boevig en ze is 1,45. Dan kunnen we nu beginnen met de update! nou we beginnen gelijk
goed want het gaat super super goed ze droeg eerst een heel verband je om haar staart en wol en
tape maar nu zit er alleen maar een pleister en tape! Het gaat ook super goed met rijden ik mag
binnenkort mijn eerste wedstrijd starten met tita! Daar heb ik veel zin in! Ik heb ook nieuwe spullen
erbij zo heb ik een nieuwe uitrijdeken en een dekje voor kerst een nieuw dressuurzadel ook een
nieuw halster gekregen van Joelle een hoofdstel omdat ze haar hoofdstel heeft stukgetrokken :( Ook
hebben we een nieuwe frondriem die heb ik ook van joelle op mijn verjaardag gekregen! Ze is ook
heel fris bij dit weer:( Dus ik ben er ook weer van af gevallen over haar hoofd ik lande wel op mijn
benen! Ze kan nu ook voetje geven! Dit was ons verhaal!
Daisy Dijkman, groep 8
Verbouwing boerderij
Wij hebben in ons huis verbouwd met hulp van mama, papa en ikzelf.
Wij zijn begonnen met kleine ruimtes dat uiteindelijke één grote ruimte is geworden. Dat is nu onze
kroeg. Daar woonden we eerst, maar nu wonen we weer in onze woonkamer waar een nieuwe
keuken staat en een nieuwe vloer ligt. We hebben ook ons toilet vervangen, want die was heeeeeeel
oud.
We hebben een caravanstalling en we hebben een schuur waarin we wanden hebben gesloopt voor
meer caravans. Ook hebben we een deel en daar staan allemaal oude auto’s.
De verbouwing is geworden zoals we wouden.
Cas Rikkers, groep 7
Mijn thuiswerken in de Coronatijd
We zitten nu weer in de lockdown. Dat is niet zo fijn maar we moeten nu ook thuiswerken. Dus 4
januari moesten we het werk ophalen. Maar naast het thuiswerken konden we ook andere leuke
dingen doen. zoals mijn sport. Paardrijden dat doe ik om de dag. Mijn pony die gooit me er nog al
vaak af en dat doet best wel zeer. Dus is ze naar de fysio geweest. Messchien helpt dat wel dat hij
zich niet omdraait. Ik heb ook nog veel met onze honden gewandeld. Nora die vindt de brug heel
eng. dus ze stond keihard te bibberen dat zag er best grappig uit. En Nora is voor de eerste keer in
het water geweest. Bartje onze andere hond die is niet zo bang voor water. Want bartje die gaat
overal door. Maar het thuiswerken is best wel leuk. Half 11 hebben we altijd online les. En dan
moeten we gewoon werken. Dit was mijn verhaal.
Sigrid hof, groep 7

Lassen
Ik ben Jordy en ik ben in de coronatijd bij Friso Jan zijn opa wezen lassen. Natuurlijk wel met Friso Jan
samen. Daar heb ik een soort vogelvoerhuis gemaakt.
Maar we moeten er nog een bodem in lassen.
En dan ga ik nu vertellen wat je nodig hebt om te kunnen lassen:
- Als eerste een lasapparaat
- Ten tweede een gasfles
- Ten derde een laskap
- Ten vierde ijzer om mee te lassen
Dit was mijn verhaal.
Jordy Hagoort, groep 8
Thuiswerken,
we werken al vanaf voor de kerstvakantie thuis. Ik begin vaak rond half 9 met mijn werk en heb het
rond 2,3 uur af. Ik heb 1 tot 2 google meets per dag, dan hebben we bijvoorbeeld een spelling
instructie met groep 8 en ik heb elke dag alleen met meester rekenen. Mijn moeder heeft voor mij en
Tom(mijn broertje) een stuk van onze tafel in de kelder omgetoverd tot een huiswerkplek en ze heeft
voor ons al de vorige corona periode gouden nep muntjes gekocht. Als we een werkje af hebben
krijgen we een muntje. We hebben een bakje, daar doen we de muntjes. Ik heb al 30 muntjes na dit
verhaaltje. Als werk heb ik blits, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar gelukkig hebben we
maar 3 tot 4 werkjes per dag. Donderdags en vrijdags moet mama werken en dan komt oma
oppassen op ons omdat mama van 9 tot 10 online zit met haar kinderen van school. Thuiswerken is
soms leuk, maar soms ook niet. Het leuke aan thuiswerken is dat als je je werk afhebt, je kunt spelen,
op school maar op school kan dit niet. Het minder leuke is dat je het af en toe het niet zo kan doen
als op school. Maar gelukkig heb ik altijd wat te doen want ik heb een boekenserie `De Grijze Jager`
en daar ben ik nu een tekening van aan het maken en allemaal ontwerpen, dus verveel ik mij nooit.
Lynn Ruiter, groep 8
Een raar jaar
Hoi ik ben Lynn en ik ben 12 jaar en zit in groep 8. Er is nu corona in ons land. We zitten nu allemaal
thuis de kinderen krijgen online les (wat echt heel saai is en meester ik zeg nu niet dat ik huiswerk
saai vind maar mijn broers die vallen me elke keer lastig) . Maar ja dat is nu eenmaal zo ik vind het op
school gewoon leuker. Ik kan nu wel wat later opstaan ( wat wel fijn is ) Laten we een keer over iets
leuks gaan praten want ik vind dit dus heel stom om over te praten.
Mijn plannen voor de voorjaarsvakantie: ik mama en mijn 2 broers ( dus zonder papa) gaan
waarschijnlijk op vakantie. Waarnaartoe weten we nog niet. Dat is eigenlijk mijn plannig.
tips wat je kan doen in de corona tijd:
Een hindernis baan bouwen in de tuin. Boek lezen. How to draw(tekenen). Je huiswerk voor de
volgende dag maken. Naar de winkel gaan en voor oma en of opa een leuk pakket maken. Netflixen.
Televisie kijken. Iets lekkers koken. Met je hond kat enz spelen.
Groetjes Lynn Bosma, groep 8

Mijn verhaal
Let's Begin. Nou het was niet zo leuk dat corona er was in de wereld maar ik hoop dat covid-19 weg
gaat. En door de virus moesten wij online werken dus het is niet zo leuk maar dat moet wel. Maar je
kan met je familie samen tijd gaan besteden. Bijvoorbeeld film kijken,spelletjes doen,of bakken.
Je kunt allerlei dingen doen maar het belangrijkste is dat je blij bent met je familie. En met
je vrienden. Ik hoop dat corona weg gaat en iedereen weer samen iets kan doen of gaan
buiten winkelen of lopen met je vrienden. Nu over wat ik heb gedaan in het lockdown eerst heb ik
mijn kamer veranderd en mijn zusje zijn verjaardag gevierd en oma en opa kwam bij ons. En ik heb
nog veel gedaan. En ik wil naar school ik mis mijn vrienden en mijn meester.
Mikail Demirci, groep 7
De afgelopen tijd
Hallo ik ben Leyla en ik ga in deze schoolkrant vertellen over wat ik heb gedaan in de afgelopen tijd.
Nou door covid kwam er een lockdown en dus konden we niet meer naar school. En begon de online
lessen. Eigenlijk vind ik online les ook fijn. Maar de normale school is natuurlijk beter want ik ben
daar aan gewend en omdat we nu online les hebben moet ik hier aan ook gaan wennen. Voor de rest
vind ik het ok. Er was dus lockdown en konden we ook niet echt naar buiten af en toe. Ik probeerde
dus tijd te besteden met wat te doen zoals dansen,zingen,koken spelen en huishoudelijke taken te
doen. Want anders gaat de tijd niet door vind ik. En ik merk dat ik beter word in dansen dat vind ik
fijn want ik hou van dansen. En heel vaak kijk ik filmpjes van bts OMG ik hou veel van die boys. Ik heb
veel gedaan met me familie. Dus ik veel gedaan en ben gelukkig blij over wat ik heb gedaan. Nou dit
was het een beetje. Hoop dat je gezellig vind als je het leest.
Leyla Demirci, groep 8
Als Corona voorbij is
Ik moet een verhaal schrijven voor in de schoolkrant over bijvoorbeeld de kerstvakantie of
thuiswerken in Corona-tijd. Maar dit vind ik helemaal niet leuk om te doen, omdat alles zo anders is.
Liever denk ik na over de tijd na Corona dat alles weer normaal is.
Gewoon kerst vieren met de hele familie bij elkaar, lekker veel vuurwerk knallen, weer normaal
verjaardag vieren, naar school gaan, dat alles weer gewoon open is, dat mensen geen mondkapjes
meer op hoeven, dat het zomer wordt en de zon gaat schijnen en dat Corona weg is! Maar tot die tijd
vermaak ik me wel thuis met mijn pony Lobke en de rest ;-)
Arwen Groeneveld, groep 7
Op de boerderij van Fam. De Boer
In ons land stonden van het zomer voederbieten. Die bieten geven wij aan onze koeien. Zomers
lopen die wel in de Blesse bij het land, daar huren we heel veel.
De bieten worden in de herfst geoogst, maar de bieten zijn eigenlijk al eerder een soort van klaar dus
dan rooien we ze zelf al een deel met de hond, de hond is een ijzeren hond het is een motor met een
zit plek en een grote bak er achter, net een golfkar maar dan ouder.
Daarmee rooien we dus al een stukje en kunnen de koeien het al wat eten.
Nu is de rest er al uit dus hoeven we niet meer te rooien
(het is ongeveer een halve hectare) Thuis hebben wij dus ook vleeskoeien Peter van Kerkvoorde
maakt het vlees en dat vlees verkopen wij in onze streekwinkel. (aan de sonnegaweg 66).
Friso Jan de Boer, groep 7

VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN:
Manegevlakkers

Minitractoren

Werktuigen

Grondverzetmachines

Oldetrijne: 06-55164494

Tuin en park machines

Arum: 06-21617621

WWW.RJMACHINESERVICE.NL
Constructiewerk

EGO accugereedschap

Landbouwmachines

Robotmaaiers

Hydrauliekservice

Mobiele service met compleet uitgeruste service bus vanuit Oldetrijne en Arum

Beste dorpsgenoten,

In deze tijd waarin veel zaken stil liggen, hebben wij dankzij de digitale
middelen die tot onze beschikking staan, gelukkig nog wel de
mogelijkheid om een school-dorpskrant samen te stellen. Natuurlijk kan
dit ook niet zonder hulp en inbreng van de school medewerkers,
kinderen en mededorpsbewoners, hartelijk dank hiervoor.
Het kan goed zijn om te weten wat er zich in onze omgeving afspeelt, zo
kunt u een in memoriam lezen van een oud inwoner van onze dorpen en
komt u er achter wie er nu in de voormalig kampeer-en caravancentrum
‘de Pollehoek’ wonen… Verder staan er nog enkele algemene
informatieve artikelen in deze krant. Helaas is er geen activiteiten
agenda, de tijd is hier te onzeker voor.
We denken om elkaar, en houden

vol !

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
Voor 18 juni 2021

Plaatselijk belang
Sonnega-Oldetrijne

Plaatselijk Belang
Sint Maarten
Geen bijeenkomst in het dorpscentrum. Maar er zijn wel ouders met hun kinderen bij
de deur langs geweest.
Jaarvergadering
In de vorige dorpskrant hebben we vermeld dat deze gehouden zou worden in
januari/februari. Gezien het feit dat we in de lockdown zitten zullen we deze weer
moeten uitstellen. We laten het u tijdig weten wanneer het wel weer kan.
Boorlocatie Vermilion aan de Meenthe
Er wordt druk gewerkt aan het opbouwen van de boortoren. De uitwijkstroken zijn
opnieuw aangelegd en waar nodig verlengd met de toezegging van de gemeente dat
ze na de boor activiteiten ook mogen blijven liggen.

NL doet
PB heeft weer een donatie aangevraagd bij het Oranje fonds.
NL Doet is op 28 en 29 mei 2021. Met het
geld van de donatie(als het toegekend wordt)
willen we de tuin van het dorpscentrum een
facelift geven. En de opslag van Plaatselijk
Belang opnieuw in de verf zetten.
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl
Ook het bestuur van PB hoopt op versoepelingen van de lockdown op termijn.
Zodra deze versoepelingen het toelaten zullen we weer activiteiten opstarten
Het Bestuur

Even voorstellen:
Wij zijn Martijn, Greetje & Cas Rikkers en samen met onze Mechelse Herder,
genaamd Diesel, wonen we sinds mei 2020 aan de Sonnegaweg 2 in Sonnega.
Op 15 mei 2020 hebben wij de sleutel aan de Oppers 91 in Wolvega ingeleverd.
Daar hebben we 8 jaar met veel plezier gewoond. De wens om te verhuizen naar
een woonboerderij is eindelijk uitgekomen
Martijn heeft een eigen garagebedrijf in Wolvega en doet onderhoud aan zowel
auto’s als campers. Zijn hobby is; het restaureren van klassieke auto’s, v.n.l. van
het merk Fiat. Martijn heeft vroeger met zijn ouders, 2 broers en 1 zusje, op de
boerderij aan de Kerkhofslaan 12 in Oldetrijne gewoond en ging een paar jaar
naar Obs de Lantscheene. Cas is 11 jaar en zit nu 3 jaar met heel veel plezier
ook op Obs de Lantscheene. Het leuke is, dat Juf Marjan er nog steeds werkt.
Cas wil later ook automonteur worden en helpt Martijn graag met klussen in
huis.
Ik, Greetje, werk al jaren in het onderwijs als Onderwijsassistent en begeleid een
leerling met het Syndroom van Down. Dit doe ik met heel veel passie en plezier.
Inmiddels is dit al de 3e leerling met Syndroom van Down die ik mag begeleiden
en een kans kan bieden binnen het reguliere basisonderwijs.
Martijn en ik zijn vroeger nog bij voormalig kampeer -en caravancentrum
‘Pollehoek’ geweest, om te kijken voor een caravan. Dat we jaren later zelf
eigenaar werden van de mooie boerderij, hadden we natuurlijk nooit verwacht.
Super trots zijn we. Inmiddels hebben we al het een en ander veranderd aan de
boerderij. We hebben o.a. een eigen kroeg gemaakt. Daar hebben we oude
foto’s van de boerderij, aan de muur opgehangen. Helaas, vanwege de Corona,
hebben we maar weinig familie en vrienden in de kroeg mogen ontvangen.
Verder staat de grote loods nu weer vol met caravans. Dit keer doet hij dienst
als stalling.

Burgerlijke Stand:
Geboren:
Stef Kompaan, 2-12-2020. Zoontje van Yvonne en Martin Kompaan.
Overleden:
Gerrit Heine Veenhouwer geboren 25-12-1941 te Oldetrijne, overleden
2-11-2020 te Heerenveen.
Janny Bergman-Visscher geboren 1-6-1938 te Genne, overleden 29-122020 te Oldetrijne.

In memoriam Geert van der Laan
Ons bereikte het droevige bericht dat oud-inwoner Geert van
der Laan op 89 j. leeftijd is overleden. Geert van der Laan met
zijn vrouw Tapke Dijkstra hebben zowel in Sonnega als in
Oldetrijne gewoond. Geert en Tapke kwamen in 1971 naar
Oldetrijne en gingen wonen op Pieter Stuyvesantweg nr 62 (
Polly,s Hoeve) In 1988 gingen ze naar Wolvega. Geert en
Tapke kregen 10 kinderen. Tapke overleed in 2007.
Je kunt eigenlijk geen activiteit bedenken waar Geert van
1971/1988 in Sonnega en Oldetrijne niet bij betrokken is
geweest. Geert is bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang,
mede-initiatiefnemer van het dorpscentrum en bestuurslid,
jarenlang lid van de feestcommissie (VVV) en was zeer
betrokken bij de school van Oldetrijne o.a. bestuurslid VOO (
afd.Oldetrijne) en met zijn vrouw organiseerde hij mede de
zogenoemde school-floralia. Geert was een fervent voorvechter
als het ging om het behoud van de school en hij zag als geen
ander het belang van de school voor de leefbaarheid van de
dorpen.
En last but not least Geert verzorgde jaren het vervoer van
kleuters uit Sonnega en Oldetrijne naar de kleuterscholen in
Wolvega voor de integratie basis-kleuteronderwijs.
Geert was een sociaal man in de opstelling naar zijn medeinwoners van de dorpen Sonnega en Oldetrijne en men deed
eigenlijk nooit tevergeefs beroep op hem. Geert stond voor
iedereen klaar.
De dorpsgemeenschap Sonnega/Oldetrijne is Geert dank
verschuldigd voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid van de
dorpen. We condoleren de nabestaanden met het verlies. Geert
ruste in vrede bij zijn vrouw Tapke op de begraafplaats in
Sonnega.
JB ( 13-11-2020

STICHTING AMBACHT NOORDWOLDE
Graag wil ik u informeren over het bestaan van ons kleinschalig
leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde.
Vanuit een burgerinitiatief is het project Ambacht Noordwolde in november
2018 gestart met als doel:
A Het dorp Noordwolde op de kaart te zetten door het oude ambacht van
rietvlechten terug te brengen in de gemeente.
B Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen door
vakmanschap en het oude ambacht te stimuleren. Dit doen we samen met de
gemeente, het Nationaal Vlechtmuseum en met vrijwilligers woonachtig in de
regio.
Daarnaast leiden wij ook vrijwilligers op om het vlechten te leren.
In februari 2019 werd de Stichting Ambacht Noordwolde opgericht.
In het voorjaar 2020 hebben wij meegedaan met de aanbesteding van de
gemeente Weststellingwerf: "Open House contractuele regeling Westellingwerf
Re-integratietrajecten 2019-2021". Ambacht Noordwolde is voor deze tender in
aanmerking gekomen per 1 juli j. l. Onze ambitie is ook om ons te gaan
kwalificeren als vakschool.
Wellicht is er iemand die belangstelling heeft voor het leren vlechten.

Per 1 juli 2020 is Ambacht Noordwolde erkend als
leerwerkbedrijf en professionele aanbieder van diensten
op het gebied van re-integratie.
Bovendien is de organisatie in voorbereiding,
geaccrediteerd te worden om als kleinschalige
vakschool onderwijs op MBO-niveau geven. Hiermee
kan ook werkgelegenheid geboden worden aan
mensen met of zonder een indicatie, zoals bedoeld in
de participatie wet.
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Wij bieden trajecten op maat als je:
-

Wilt re-integreren.
Uit het arbeidsproces bent geraakt.
Een lichte verstandelijke of fysieke beperking hebt.
Het vlecht vak wil leren als extra toevoeging voor
Een creatieve opleiding.
Een stageplaats zoekt op verschillende niveaus.
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Wilt re-integreren.
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Een lichte verstandelijke of fysieke beperking hebt.
Het vlecht vak wil leren als extra toevoeging voor
Een creatieve opleiding.
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De leerplek
Oefenen in een arbeidsproces op een creatieve
manier en op maat werkervaring opdoen, en voor
een zinvolle dagbesteding.
Samenwerken met anderen.
Ambacht Noordwolde is een alternatieve, maatschappelijk
Voor iedereen die om uiteenlopende redenen
verantwoorde kleinschalige leer/werkvoorziening, geschikt voor
(tijdelijk)
uit het arbeidsproces is geraakt.
alle
werkniveaus.
Binnen dit initiatief krijgen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de kans om op gestructureerde wijze, onder
begeleiding,
een vak teop
lereneen
en teplek.....
wennen aan het
Samen werken
arbeidsproces.

Waar iedereen zich gewaardeerd voelt.
Waar zelfontplooiing en -ontwikkeling wordt
aangemoedigd.
samenwerkingspartners
Contact en informatie
Waar we van elkaar leren en samenwerken.
Ambacht Noordwolde
Mandehof 7
8391 BG Noordwolde

Maak een afspraak

www.ambachtnoordwolde.nl
Bekijk het vlechtwerk
en de mogelijkheden
info@ambachtnoordwolde.nl
proef de sfeer en maak kennis met de
mensen enprojectleiding
het materiaal.Andrea Schrok
tel: 06 125 347 94
KvK: 73970131
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Ophaaldata voor 2021:
17 april
19 juni
28 augustus

Kunt u het papier weer goed verpakt langs de kant van de weg zetten?
We komen vanaf 9.00 uur het ophalen.

Plaatselijk Belang
Kees Verschuuren
voorzitter
Karin Witteveen
secretaris
Allissa Doornebal
penningmeester
Sierd de Kroon
lid
Joke Bethlehem
lid
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl
Stichting Dorpscentrum
Heleen van der Koppel
penningmeester
Winanda Wind
secretaris
Marjolein Pool
lid
Hein de Vries
voorzitter
Mariët Hopman
Lid / boekingen
E-mail: dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl

617442
499232
614085

06-14647320

617525

Feestcommissie
Willem de Heij
voorzitter
Timo Reuvekamp
Lid
Ingrid van der Vegt
lid
Ger de Boer
penningmeester
Trienke Elshof
lid
Henk Elshof
lid
Mark Kremers
lid
Edwin de Vries
jeugdlid
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl
Dorpsarchief
Hendrik Fokkema
beheerder
Kees de Kroon
beheerder
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl
Webbeheer
Mans Schaaphok
E-mail: mansschaaphok@gmail.com
Redactie dorpskrant

612353
611350

612015

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

