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De copy voor de dorpskrant bij voorkeur per email inleveren,
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl
Als dit echt te lastig is, dan kan het nog bij Nicolien in de
brievenbus, Sonnegaweg 66.

Geachte dorpsgenoten!
Wederom een goed gevulde editie van onze dorpskrant!
Er waren weer veel (oud-)bewoners in het nieuws de afgelopen maanden en
er werden leuke dingen georganiseerd in en rond ons dorp.
In maart miniplaybackte de jeugd en warmden we ons aan een gezellig paasvuur op een
nieuwe locatie, met Jochem en Hein als enthousiaste initiators.
Nine Nooter uit Oldetrijne heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Nooter is benoemd
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, zij heeft deze onderscheiding ontvangen voor haar
inzet voor de groei en ontwikkeling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Van harte gefeliciteerd namens de redactie.
In het dorpscentrum ook weer tal van activiteiten, waaronder de nog immer populaire linedance lessen. Op 18 april stond er zelfs de complete school van Oldetrijne op de foto in de
Stellingwerf. De leerlingen en leraren uit 1948, wel te verstaan. Een hele mooie oude foto.
De familie Reuvekamp hield open dag in hun (serre)stal en kreeg zelfs het college van
Burgemeester en wethouders, raadsleden en ambtenaren over de stalvloer.
Richard Boers stond breeduit in diezelfde krant en Angela Veldman uit Sonnega ging op
bouwreis naar Nepal. Goed gedaan!
Ook een compliment voor ons kooktalent Jan Smink. Hij gooide wederom hoge ogen
in de strijd om de Zilveren Champignon!
Er werd in juni nog gezamenlijk gefietst, op uitnodiging van het Stichtingbestuur en
uiteraard hebben we net weer een geslaagde versie van het dorpsfeest gevierd.
Hierover verderop in deze krant verslag.
Veel leesplezier!

Sluitingsdatum inleveren kopij volgende dorpskrant:

19 oktober 2012

(dit is dan de krant met de jaarverslagen van de verschillende verenigingen van ons dorp,
ten behoeve van de jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang. Daardoor kan het
gebeuren dat er niet veel ruimte overblijft voor ingezonden stukken. Dezen zullen dan
eventueel in de volgende uitgave gepubliceerd worden. Wij vragen hiervoor uw begrip!
Met vriendelijke groet,
De redactie Dorpskrant Sonnega/Oldetrijne.

Burgerlijke Stand
Geboren:
- Op 21 februari 2012 zijn Menno en Ilse geboren, zoon en dochter van Ronald
en Mieke Hoekstra, broertje en zusje van Femke en Jurjen.
Overleden:
- Op 5 maart 2012 is oud-inwoonster mevr. E.M. Corts-Overduin overleden.
- Op 19 maart 2012 is dhr. Klaas ter Wee overleden.
- Op 12 april 2012 is mevr. Jannie Venema-Kraan overleden.
- Op 18 april 2012 is oud-inwoonster mevr. Annie Hofstee-Kroondijk overleden.
- Op 14 mei 2012 is oud-inwoner dhr. Nico de Vries overleden.
Hallo dorpsgenoten,
Juf Margriet (directrice) gaat De Lantscheene verlaten.
Op 20 juli nemen we afscheid van haar.
Voor oud-leerlingen, dorpsgenoten die van haar afscheid wil nemen, kan dit dan vanaf
11 uur.
Het afscheid nemen van Margriet is op de obs De Lantscheene.
namens de OV,
Ria Thomas
==================================================================================

Wist u dat ...
- Het college van Burgemeester en Wethouders 16 oktober onze dorpen komt bezoeken ?
- De ledenvergadering van Plaatselijk Belang donderdag 15 november is ?
==================================================================================

Beste buurt en dorpsgenoten,
Wij willen langs deze weg laten weten dat onze zoon Jeltse na 3 jaar kankervrij de leukemie
weer terug heeft, wij weten dit sinds 24 april. In het UMCG gaan ze ervan uit dat hij weer
twee jaar behandeld wordt voor dit recidief. Jeltse zelf is positief ingesteld, en hartstikke
flink. Hij wordt 12 juni 11 jaar en heeft zelf in twee groepen op school verteld dat hij weer
kanker heeft. Hij is onderhand al weer druk aan het kuren en een spannende tijd breekt voor
ons allemaal weer aan. Jullie kunnen Jeltse volgen, we hebben nl. een weblog aangemaakt,
vanaf dag 1. Je kunt er ook een reactie opzetten en denk niet dat wij deze niet lezen, maar er
zit een filter tussen. Wij lezen eerst en laten hem dan toe. Zijn weblog kun je bereiken via:
www.jeltse.weblog.nl Als je hem wilt steunen mag je ook een kaartje sturen, het mag naar,
Sonnegaweg 54, 8479 HG Oldetrijne. Ligt Jeltse op dat moment in het ziekenhuis dan nemen
we zijn post mee.
Mvg, Willem, Anita, Nynke, Sanne en Jeltse de Heij

Bericht voor particulieren die hebben deelgenomen aan het groenproject
in de dorpen Sonnega en Oldetrijne (plantdag van 24 maart 2012)
Op de plantdag van project ‘Dorpen in het groen’ zijn vele bomen,
struiken en hagen aangeplant. Natuurlijk gaan wij er vanuit dat de nieuwe
aanplant goed aanslaat maar als dat niet het geval is kan de niet
aangeslagen beplanting in het najaar vervangen worden. Dat noemen we
inboeten. Inboet behoort ook tot het project. Uiteraard moet de
beplanting wel goed aangeplant zijn en goed verzorgd zijn.
Wanneer bovenstaande het geval is kunt u dit doorgeven, per e-mail aan
Christel Snoep van Landschapsbeheer Friesland. Graag hierbij de juiste
soort en aantallen aangeven.
Indien particulieren in het najaar nog willen meedoen aan het project
Dorpen in het groen, dan is dat mogelijk. Er is nog een beperkt budget
beschikbaar. In dit najaar is dat nog de enige mogelijkheid, daarna wordt
het project afgesloten. U kunt zich aanmelden bij de leden van de
groencommissie of via onderstaand emailadres.
E-mailadres: C.Snoep@landschapsbeheerfriesland.nl
Wij herinneren u er aan om de beplanting voldoende te bewateren, zeker
bij de droogte van de laatste tijd (maart en april).
Christel Snoep
Jan Boonstra
Agnieta Reuvekamp
Hein de Vries

In het vroege voorjaar sloeg in ons dorp het boomkapvirus flink toe…
Op verschillende boerenerven en in burgertuinen werd menig flinke boom
geveld. Ook op het kerkhof werd de zaag rigoureus ter hand genomen.
Als stille getuige ligt er nog een kruiwagen, verloren tegen een berg houtsnippers. Wachtend op zijn eigenaar,en misschien wel tevergeefs,
hopend binnenkort weer in zijn eigen schuur te staan…

Beste dorpsbewoners, wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten.

Commissie dorpsarchief
De ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne heeft in november 2012
besloten om een commissie dorpsarchief in het leven te roepen. Deze werkgroep bestaat
uit Jan Boonstra, Henk Spijker en Grietje Postma. Zoals u in de Stellingwerf heeft kunnen
lezen heeft deze commissie een zakcentje van de gemeente ontvangen om het
dorpsarchief te kunnen financieren. Deze commissie rubriceert en digitaliseert alle van
historisch belang zijnde gegevens van alle verenigingen, stichtingen, commissies die er
zijn c.q. geweest zijn in de dorpen Sonnega en Oldetrijne. Ook de waardevolle
verzamelde gegevens en ontwikkelde dvd’s vanuit de werkgroep historie SonnegaOldetrijne worden door deze commissie gearchiveerd.
In het dorpscentrum op de bovenverdieping staat een kast met al het archiefmateriaal
van Sonnega-Oldetrijne. Als het goed is, is er op de vlieringen en zolders in de woningen
geen oude foto van een dorpsactiviteit te vinden, welke nog niet gescand is. Vind u er
toch nog één wilt u deze dan bij Jan Boonsta of Henk Spijker brengen zodat deze
ingescand kan worden ? u krijgt ‘m natuurlijk terug !
Sonnega-Oldetrijne digitaal
De werkgroep is flink aan het schiften geweest om te beoordelen welke informatie van de
verschillende verenigingen van belang is om te bewaren en welke informatie overtollig is.
De informatie die de toets der criteria doorstaat wordt op de site geplaatst. Niet op de
oude site, nee – we zijn bezig een nieuwe website te ontwikkelen. Op deze nieuwe site
komen alle verenigingen en activiteiten aan bod komen. In de toekomst kan hier alle
bestuurs informatie in gehangen worden zodat er in de toekomst niet weer ingescand
hoeft te worden. Alles hangt dan in de lucht. De website wordt dan een compleet archief
van de dorpen.
Verder is er geprobeerd om zoveel mogelijk mailadressen te verzamelen van alle leden
van Plaatselijk Belang zodat wij belangrijke informatie of activiteiten in het dorpscentrum
via de e-mail bij u onder de aandacht kunnen brengen. Mocht u geen mail ontvangen of
heeft u uw mailadres veranderd geef het dan even door aan nynke.benedictus@xs4all.nl
Zoals u zult begrijpen geeft de nieuwe site een compleet beeld van alle activiteiten in de
dorpen.
Dorpen uit het groen, dorpen in het groen
Daarnaast is het natuurlijk iedereen opgevallen dat vele inwoners meegedaan hebben
met de verschillende projecten om eerst de bomen rondom huis te rooien om ze daarna
weer te gaan planten, eventueel met een haagje er bij. Plaatselijk Belang heeft aan de
Sonnegaweg en de Kerkhofslaan bomen geplant, en er is een beukhaag geplant bij het
monument.
School/dorpskrant
Plaatselijk Belang is in overleg geweest met de OV van De Lantscheene en met de
redactie dorpskrant. We zijn overeengekomen dat we de dorpskrant zullen laten drukken
in Wolvega. Deze krant is het eerste exemplaar. Dit betekent dat we een betere kwaliteit
copy’s krijgen waardoor de foto’s mooier uitkomen en dat de technieken het mogelijk
maken dat het in elkaar zetten van de school/dorpskrant automatisch gaat. Om dit te
bekostigen is een grens gesteld aan de maximaal hoeveelheid pagina’s van zowel de
schoolkrant als dorpskrant en zijn adverteerders gezocht. De redactie zal dus kritischer
naar u ingekomen stukken kijken. Indien u ook graag wilt adverteren in de dorpskrant
dan kunt u zich aanmelden bij wiegerschraa@hetnet.nl . De leerlingen brengen nog wel
de kranten rond. De dorps/schoolkrant is natuurlijk ook te lezen op de site.
Dorpsvisie
Verder zijn we aan het brainstormen over herziening van de dorpsvisie, waarbij het plan
is dit tijdens de jaarvergadering te bespreken.
Groet ! Bestuur Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne

Wijkagent Margreet Bloemhof
Iedere dorp heeft er een: een wijkagent. De wijkagent kunt u regelmatig tegenkomen in uw dorp. Een
agent die weet wat er leeft in uw dorp. De wijkagent is uw contactpersoon van de politie die mede
dankzij uw informatie, problemen in het dorp gezamenlijk met partners aanpakt en waar mogelijk
voorkomt.
Mijn naam is Margreet Bloemhof.
Ik ben naast Sonnega en Oldetrijne wijkagent van Langelille,
Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg, Spanga,
Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde Sonnega/ Oldetrijne.
In 2002 ben ik in dienst gekomen bij Politie Fryslan. Ik ben werkzaam
geweest in de basispolitiezorg/ noodhulp in Sneek en ik was
taakaccenthouder huiselijk geweld.
Bijzonder voor mij is dat ik als klein meisje veel gespeeld heb aan de
Grindweg te Munnekeburen bij mijn opa.








Ik werk samen met mijn collega’s, dorpsbelangen en partners
aan het leefbaar maken en houden van uw dorp.
Benader jeugd en jongerengroepen.
Organiseer samen met de verkeerscoördinator verkeerscontroles op klachtlocatie binnen de
dorpen.
Bestrijdt criminaliteit in samenwerking met de recherche
Handhaaf de openbare orde, bijvoorbeeld tijdens het uitgaansleven
Geef voorlichting (inbraakpreventie, verkeersexamens etc)
Heb overleg met externe partners bijvoorbeeld gemeente, woningbouwvereniging, GGZ,
Verslavingszorg noord Nederland, jongerenwerker, maatschappelijkwerk etc.

In Sonnega/ Oldetrijne ben ik sinds begin april als wijkagent aangesteld. Ik ben regelmatig in uw dorp
aan het werk en overleg regelmatig met de gemeente en andere instanties over uw veiligheid. Ik ben
dan ook nauw betrokken bij wat zich in uw woonomgeving afspeelt op het gebied van leefbaarheid en
veiligheid. Ik kan problemen oplossen, of beter nog, voorkomen. Ik kan dit niet alleen, veiligheid is
immers ieders verantwoordelijkheid. Uw bijdrage kan bestaan uit het ter harte nemen van
preventieadviezen en natuurlijk het tijdig signaleren en melden van problemen.

Ik adviseer mensen om te bellen bij verdachte omstandigheden. Soms lijken dingen niets maar door
informatie bij elkaar te voegen kan een puzzel in elkaar passen. Schroom niet om te bellen, liever 10
keer voor niets dan 1 keer te laat. In het verleden was de slogan 112 daar red je levens mee.
Tegenwoordig is de slogan 112 daar pak je daders mee!
Hoe kunt u mij bereiken? U kunt mij telefonisch bereiken door het algemene politienummer 0900 8844
te bellen of u stuurt een email naar margreet.bloemhof@friesland.politie.nl. Het voordeel van e mail is
dat ik ook kan reageren in de nachtdiensten.
Ook kan men mij volgen op www.twitter.com/m_bloemhof

Aanpak woninginbraken in Weststellingwerf
De laatste maanden is een sterke stijging te zien van het aantal woninginbraken in Fryslân,
waaronder ook in Weststellingwerf. In 2010 werd in Weststellingwerf 39 keer aangifte
gedaan van een woninginbraak, in 2011 was dit aantal al gestegen naar 81. Ook in de eerste
twee maanden van 2012 staat de teller van het aantal woninginbraken al op 22 keer.
Sieraden, geld en laptops blijken vooral favoriet te zijn bij inbrekers.
Verminderen woninginbraken
Reden voor de politie, gemeente en woningbouwcorporaties om in april een aftrap te geven
voor een gezamenlijke aanpak woninginbraak. Het doel is om meer bewustwording onder de
Weststellingwervers te creëren.
Eigen verantwoordelijkheid
U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van het aantal
woninginbraken. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw
huis verlaat. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in het zicht
liggen, want gelegenheid maakt de dief.
Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u alles over hoe u uw woning
veiliger kunt maken.
Bel 1-1-2 bij verdachte situaties
U kunt dit nummer gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of verdachte situaties ziet
in uw woon- of werkomgeving. Dus als u ziet dat iemand inbreekt of een ander strafbaar feit
begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader
en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen!
We wonen gelukkig in een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Toch kan het
geen kwaad om zo nu en dan bewoners te wijzen op bovenstaande ontwikkelingen. We
hopen dat u hieraan mee wilt werken.
Met vriendelijke groet,
Klaas Hallema,
Dorpencoördinator

Dorpsfeest met als thema “Op de camping”
Onlangs werd het jaarlijkse dorpsfeest van Sonnega-Oldetrijne gehouden op het feestterrein te
Oldetrijne, dat voor dit jaar was omgebouwd tot camping “Het Sonnige Trijntje.
De afrap van het feest was op woensdagvond. Ruim honderd mensen keken op een groot
scherm live naar de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland.
Na een rustdag kwamen de basisschoolkinderen
naar de camping om daar vermaakt te worden
door het animatieteam. Er werden allerlei
kinderspelen gedaan en de nodige
knutselopdrachten gemaakt. Het hoogtepunt van
die middag was het bezoek van een clown. Hij
trakteerde de kinderen op een partij confetti en
heerlijke ijsjes.

Vrijdagavond trok men in groepen op de fiets
door beide dorpen. Tijdens de korte fietstocht
moesten er allerlei opdrachten worden
uitgevoerd, zoals o.a. het oplossen van een
miniquiz, een tent opbouwen, bingo en linedance. Na veel rekenwerk bleek de groep,
bestaande uit Hendrik Fokkema, José Hof,
Jasper Drienhuizen, Erik Hopman, Wietse
Spijksma, Neeltje de Groot, Ben Bethlehem en
Anno Witteveen, de meeste punten vergaard
te hebben. Tweede werden: Gerard Elfring,
Sietske Sijtsma, Hildewies en Jochem Jousma,
Hein en Carolien de Vries. Derde: Pieter en
Joke Bethlehem, Gerard en Corry Baylé,
Margré Lukkes, Wilma Bethlehem, Frans Smink en Wim Elshof. De poedelprijs werd uitgereikt
aan: Jan en Hitsje Boonstra, Wieger en Pietsje Schraa, Jeroen Samsom, Miranda Bethlehem, Jan
Harm Bergman en Karin Witteveen. Na de prijsuitreiking zorgde DJ Happy Piet voor een
doldwaas feest.
Het funvolleybaltoernooi stond voor de zaterdagmiddag op het programma. Er hadden zich maar
liefst twintig teams aangemeld. De uiteindelijke finalewedstrijd was zeer spannend en ging lang
gelijk op, maar uiteindelijk wist het team ”De Kietel” met Annet van der Steege, Mayke en Menno
Baas, Robert Marinus, Rick Kompaan en Joran Vrind) toch te winnen van de groep “Hawaï”
(Annick, Bodiem, Marco, Madelon, Jeffrey en
Yvonne). Derde werd: “Der Mannschaft”
(Hennie Oosterhof, Ger de Boer, Auke Zijlstra,
Margreeth v.d. Berg, Tjeerd Dijkstra, Nico en
Henriëtte Samsom). De poedelprijs was voor
“Der Boefjes” (Klaske Bergman, Wim Elshof,
Jasper Drienhuizen, Erik Witteveen en Aukje
Dijkstra), terwijl de originaliteitprijs ging naar
“De Naturisten” (Nicolien de Boer, Evelien
Thomas, René Zuidberg, Ronald en Mieke
Hoekstra).

Deze middag vermaakte goochelaar
Dennis de allerkleinsten in de tent.
Bovendien was er voor de kinderen
gelegenheid om zich uit te leven op de
springkussens.

’s Avonds stond het spectaculairste onderdeel,
namelijk de sensationele caravanrace, op het
programma. De deelname hieraan met negen
teams viel enigszins tegen. De deelnemende
teams hadden veel werk besteed aan de
zelfgebouwde caravans en de outfit van de
deelnemers. Een enkeling waande zich op de
baggerloop in het buurtdorp. Zo mocht “De
BOB!” (Renate Verboom, Jasper Drienhuizen, Wim
Elshof, Frans Smink en Erik Hopman) de
originaliteitprijs in ontvangst nemen. De
poedelprijs was voor het team van Axiam, dat
bestond uit Bas Samsom, Joost, Sietse, Erik
Witteveen en Laura Oosterhof. De winnaars
waren:

1. De Meenthe Boys: Jeroen Samsom, Eelco
Witteveen, Marc en Remco Boersma en
Sander Oosterhof;
2. De Kietelaars: André Gras, Rick Kompaan,
Robert Marinus, Joran Vrind, Ewout de Jong,
Keimpe-Oeds v.d. Berg en Menno Baas;
3. Kip Deluxe: Eddy en Agnieta Reuvekamp,
Jacob Broekema, Nynke Benedictus, Ad en
Marietje Drienhuizen.

Na de prijsuitreiking werd er tot in de kleine uurtjes
geswingd op de muziek van de supercoverband Black
Velvet.
Het dorpsfeest werd zondagavond afgesloten met de
tentdienst. De voorbereidingscommissie zocht liederen,
gebeden en gedichten bij het thema “Op de camping”. Pastor Piet Hullegie ging voor. Er was
tijdens de dienst zang van Ytsje Conradi en Ineke Thomas met de band begeleidde de
samenzang.
De feestcommissie van Sonnega-Oldetrijne kan, samen met alle vrijwilligers, terugkijken op een
gevarieerd en geslaagd dorpsfeest.

Fietstocht op 1 juni 2012.
Met meer dan 50! deelnemers vertrokken we die avond om zeven uur vanaf het
Dorpscentrum. Het was heerlijk weer, in tegenstelling tot de dag ervoor. Toen regende het
pijpenstelen en onze voorzitter Bonne Speerstra zei terecht :”Zonder geluk fietst niemand
wel!”.
Via het bos en de vijvers kwamen we bij de Lenna-flat. Toen over de parallelweg, over de
brug en daarna linksaf een stukje langs de Linde. Vervolgens het fietspad rechtsaf, door de
Catspolder. Dit viel erg in de smaak. Voor een aantal was dit de eerste keer dat ze hier
fietsten.
Het is een prachtig natuurgebied en we hadden veel geluk, dat we daar ook nog een grote
groep lepelaars zagen. Dit fietspad eindigt in Peperga.
Onze bestemming was het kasteel “Olt Stoutenburght”in Blesdijke.
We werden hartelijk ontvangen door de kasteelheer Gerry ( Gregorius ) Halman.
Hij vertelde op een amusante manier over het ontstaan. Tijdens een slapeloze nacht kreeg hij
dit idee en later gelukkig ook de toestemming om te beginnen. Dat was in 1991/1992.
Zonder bouwtekeningen ging hij aan de slag met hier en daar wat hulp.
De maximale hoogte mag 27 meter worden.
We mochten boven in de torens kijken en ook beneden in de wijnkelder.
Het was zeer interessant! Een levenswerk, dat misschien nooit af komt…
Terug via de Nijkspolder en in het Dorpscentrum nog wat vragen beantwoorden. De
kinderen maakten prachtige tekeningen van het kasteel. Er werd gezellig nagepraat en om
klokslag twaalf uur kwam er een einde aan deze zeer geslaagde fietstocht!
Het bestuur.

Hallo allemaal,
In de vorige krant hebben jullie onze uitnodiging kunnen lezen voor de open dag op
17 maart.
Heel veel dorpsgenoten en mensen uit de regio hebben gehoor gegeven aan deze
uitnodiging en hebben een bezoekje gebracht aan de boerderij.
Het was een super succes. We denken zeker aan een behoefte voldaan te hebben.
Met enkele bezoekers aantal van ruim 700, is dat wel duidelijk.
Onder het genot van een heerlijk zonnetje hebben we kunnen laten zien hoe de
koeien gehuisvest zijn, hoe de melkrobot werkt, hoe wij werken en nog veel meer al
naar gelang ieders belangstelling. Op een aantal plaatsen hadden we kennissen en
vrienden gevraagd om te posten, die konden de bezoekers van informatie voorzien.
In de kapschuur waren zitjes, om uit te rusten en/of om even te genieten van de
omgeving en voor een gezellig praatje
Hier was het tijd voor een kop koffie met een koek aangeboden door C1000
Bijsterbosch. Ook bij de catering hebben we voldoende hulp gekregen. Dat was
super. Bedankt nogmaals hiervoor.
Ook dank aan een aantal standhouders die de dag compleet gemaakt hebben. De
voorbereiding was best intensief. Maar ja als je iets doet, wil je het ook graag goed
doen. Al met al hebben wij genoten van deze bijzondere dag en we hopen velen met
ons.
Een hartelijk groet van Eddy, Agnieta, Timo, Malon en Camiel Reuvekamp.
I

Meer foto’s zijn te zien op www.boerderijreuvekamp.tk

Vrouwen bouwen in Nepal
Het begon toen ik op mijn vijftigste verjaardag een doosje cadeau kreeg
met de tekst “Angela wens donatie” waarin familie en vrienden een
bijdrage hadden gestopt. Het was namelijk al langer een wens van mij om
iets te doen voor een goed doel. Na enig zoeken op internet vond ik een
bouwreis voor vrouwen naar Nepal en ik was direct enthousiast. Het idee
om niet alleen met een financiële bijdrage maar ook met eigen handen en
zweet bij te dragen aan het welzijn van anderen zag ik als een uitdaging en
een enorme belevenis.
Het duurde even voordat de groep met 12 vrouwen en een begeleidster van
Habitat for Humanity uiteindelijk compleet was en dit jaar, op 30 maart, was
het dan zo ver. Vanaf Schiphol naar de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, om
daarna door te vliegen naar Biratnagar de 2 na grootste stad van Nepal. In de
stad Biratnagar wisten we niet wat we zagen. Alles krioelde door elkaar heen. Er
staan geen strepen op de weg en al toeterend moest de een voor de ander wijken.
De grootste auto’s eerst en
dan aflopend naar fietser en
voetganger. Het recht van de
sterkste. Verder wordt al het
afval op straat gedumpt. Ligt
er iets teveel dan wordt het in
brand gestoken en daarna gaat
het weer gewoon verder. Het
is niet voor niets dat er veel
mensen met een monddoekje
rondrijden. In Nepal leeft
30,9% van de bevolking onder
de armoedegrens en 41% van
de mensen verblijft in slechte
woonomstandigheden. Dit was goed te zien toen we de volgende dag op weg
gingen naar ons bouwproject buiten de stad. Op het platteland zag je mensen
wonen onder een afdakje en een muurtje van wat los riet. De moesson was nog
niet begonnen maar vanaf half april tot september kan het daar flink regenen.
Na een rit van een dik uur kwamen we bij het dorpje aan. We werden heel
hartelijk en vriendelijk ontvangen door de dorpelingen die een mooie krans van
oranje bloemetjes om onze nek legden.
Het bouwskelet van het huis, dat naast het kerkje staat, is door de toekomstige
bewoners en familie al neer gezet. Zij werken ook mee aan het huis en
investeren 400 arbeidsuren in de bouw van hun eigen huis en dat van anderen in
de gemeenschap. Ze krijgen vervolgens een renteloze lening die maandelijks
afgelost moet worden. Dankzij de inzet van vrijwilligers en gesponsorde
bouwmaterialen blijft de kostprijs van een huis laag.

Het skelet is van dikke ronde bamboe stammen waar tussen bamboe strookjes
gevlochten wordt. De bamboe is al in stukken van ongeveer 2 meter lang en 2 á
3 centimeter breed gemaakt maar ze zijn niet allemaal even dik dus moeten we
ze splijten en kloven met een soort hakmes. Vervolgens worden deze bamboe
latten op maat gezaagd en door ons in het skelet gevlochten. Daarna wordt het
vlecht werk gestukadoord met cement en werden aan de onderkant stenen
ingegraven. Als het cement droog is wordt het huis eerst wit geschilderd en dan
blauw volgens de traditie daar. Het huisje heeft 2 kamers van ongeveer 2,5
meter bij 3 meter.
De inrichting is meestal eenvoudig, een paar bamboe krukjes en een matras die
gemaakt is van stro. Het belangrijkste is een goed dak boven het hoofd.
Iedere dag stonden we om zeven uur op, ontbijten en dan hup half acht de bus in
en tot vijf uur aan het werk. Iedere dag stonden er ook steeds, in aparte groepjes,
mannen of vrouwen uit het dorp naar ons te kijken. Zij verwonderden zich over
ons, er zaten in onze groep een paar grote blonde vrouwen die aandachtig
bekeken werden. Wij moesten ook even aan hun wennen omdat ze af toe bijna
letterlijk op je vingers stonden te kijken naar wat je aan het doen was. Onder het
werk zongen we met z’n allen regelmatig een Nederlands kinderliedje en
nodigden we de kinderen uit met ons mee te zingen. Ze deden mee en vonden
het prachtig. Af en toe namen we ook tijd om een gesprekje aan te gaan met
degenen die wat engels spraken in het dorp of om met de kinderen te voetballen.
Het contact met de vrouwen in
het dorp werd steeds losser en
opener. Zo had ik voor de
feestelijke opening van het
huisje een Sarong gekocht,
een doek van 7 meter die op
een speciale manier om je
heen gedrapeerd wordt. Een
aantal vrouwen hebben mij
geleerd hoe het moest en
daarbij hebben we zo
ontzettend gelachen en plezier
gehad. En ja tot slot natuurlijk
uitgebreid op de foto met elkaar.
Ik heb mijn bouwreis als een geweldige ervaring rijker ervaren. Samen een huis
bouwen is veel meer dan het plaatsen van 4 muren en een dak. Het is ook het
motiveren van de bewoners om op eigen kracht verder te bouwen aan hun
toekomst. Voor zichzelf, voor hun gezin en uiteindelijk voor de hele
gemeenschap. Ik bedank de groep en Habitat dat ik hier wat (bamboe) steentjes
aan kon bijdragen.
Angela Veldman

Diverse boeken over de draf- en rensport
Ondergetekende heeft via mevr.Coby Blaauwhof diverse
boeken/tijdschriften gekregen van wijlen de heer Piet Blaauwhof over de
draf- en rensport.
Ondergetekende brengt genoemde (unieke) boeken onder bij ons
dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne.
Titels van de boeken/tijdschriften:
Dravers 1978 tekst en foto,s
De mooiste momenten van 1987,1988 en 1989 tekst en foto,s
Het jaar van de draf- en rensport 2004 tekst en foto,s
Hoogtepunten draf- en rensport van 2006 tekst en foto,s
Album draf- en rensport 1980 met hoogtepunten 1979 met tekst en foto,s
Het jaar van de draf- en rensport 1999 met tekst en foto,s
175 jaar Drafsport in Wolvega
Diverse boeken in het Italiaans genaamd IL TROTTATORE uiteraard over
de paardensport.
Dus liefhebbers voor deze boeken om te lezen ( bruikleen) kunnen
terecht bij het dorpsarchief.
Jan Boonstra

Het dorp Oldetrijne heeft een paar “beroemde” personen “voortgebracht”
Zoals ik al eens schreef was de eerste hoofdmeester van de nieuwe school in
1835 meester Jurjen Aukes Wesstra, geboren in Katlijk en hij huwde in 1833
met Grietje Rouwkema; dochter van Halbe Rouwkema en Grietje Klazes van
der Kamp, geboren in Scherpenzeel.
Meester Jurjen Aukes was voorheen al onderwijzer geweest in Oudeschoot en
aan de school in Oldetrijne ( dus voor de schooltjes van Sonnega en Oldetrijne
werden samengevoegd). Jurjen Aukes woonde ongeveer op de plaats waar nu
de Lantscheene staat, direct naast een huisje van de diaconie Oldetrijne en de
winkel van Arend Pas.(1832)
Jurjen Aukes en Grietje kregen o.a. een zoon Harmen Jurjens Wesstra geb. op
24-04-1843 en deze Harmen ontwikkelde zich van bekwaam timmerman tot
een landelijk bekend architect. Hij bouwde in den lande scholen en gebouwen
( o.a. in Den Haag). Volgens informatie verschijnt er dit jaar zelfs een boek
over met als titel “Het leven en werk van architect Herman Wesstra jr.”
Herman ( Harmen) had ook nog een broer Klaas Jurjens Wesstra, die ook
onderwijzer is geworden en een broer Halbe Wesstra die Gemeenteontvanger
was in Weststellingwerf.
Meester Jurjen Aukes ging in 1861 met pensioen en werd opgevolgd door
meester Frankx die in 1868 weer vertrok. Toen kwam meester Jan Hanzes
Veenbaas, gehuwd met Fokje Fabriek ( dochter van Anne Piers Fabriek) en
Jan Hanzes en Fokje kregen o.a. een zoon die ook onderwijzer werd, namelijk
Johannes Veenbaas, maar die tevens bekendheid verwierf als schrijver van
kinderboeken ( waaronder een kinderbijbel) en een bekend jongensboekvan
hem is “Joost en zijn vrinden” Een achterkleinkind van meester Veenbaas
erfde de collectie boeken van Johannes en schonk die aan de werkgroep
historie Sonnega/Oldetrijne ( nu dorpsarchief) en de werkgroep heeft ze weer
geschonken aan de Ver.Historie Weststellingwerf.JohannesVeenbaas is dus de
2e bekendheid uit het “ vroegere” Oldetrijne. Meester Jan Hanzes Veenbaas
bleef tot 1905
Jurjen Aukes Wesstra verhuisde in 1864 naar Wolvega en zoon Harmen
vertrok toen als timmerman naar Hennaarderadeel en maakte later carriere
als architect.
Jan Boonstra

Historie.
Zou er eindelijk duidelijkheid kunnen komen over een oud kerkhof
in Sonnega (onderzoekers Jan Boonstra en Bert Bos)

Er is heel wat geschreven en gefilosofeerd over een oud kerkhof, wat
gelegen zou hebben aan de vroegere Bovenweg, nu Pieter
Stuyvesantweg aan de zuidzijde van het dorp Sonnega. Met name de
bekende wijlen Fokke Middendorp besteedde daar in zijn
artikelenreeks in de Stellingwerf veel aandacht aan,maar tot een
gefundeerd onderzoek m.b.t. de ligging en ouderdom is het nooit
gekomen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn zelfs opgegraven
en bewaard gebleven menselijke schedelresten afgegeven voor
dateringsonderzoek maar daar is nooit meer iets van gehoord.
Echter inwoner en oud inwoner van Sonnega Jan Boonstra en Bert Bos hebben,
gezien hun niet aflatende interesse m.b.t. het mysterie de draad weer opgepakt
en diepgaand onderzoek gepleegd naar de oorspronkelijke plaats van het
vermeende kerkhof en hebben uit hun onderzoek de konklusie getrokken dat het
kerkhof er geweest moet zijn.
Zij hebben hun onderzoek beschreven in een rapportage met een geografisch
kaartje van de plek en bevindingen over de grondlagen aldaar.
Daarbij hebben zij van de destijds gevonden schedeldelen nog restanten
`opgediept` en hierover kontakt gelegd met Prof. Van der Plicht van het centrum
voor isotopen onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen, die aangaf wel
dateringsonderzoek te kunnen doen van laatstgenoemde schedelrestanten. De
amateur/ onderzoekers zijn voornemens het dateringsonderzoek zeker te laten
uitvoeren.
Het onderzoek is dermate belangrijk omdat er misschien na vele jaren van
discussies en speculaties er helderheid kan komen over het mysterie van de oude
begraafplaats in Sonnega en uit welke eeuw deze dateert. Om het onderzoek te
kunnen bekostigen zijn ze op zoek naar sponsoren.Want dit onderzoek brengt
uiteraard kosten met zich mede,maar dat mag volgens de heren Boonstra en Bos
geen belemmering zijn.
De bevindingen van Prof. Van der Plicht zullen zij t.z.t. ongetwijfeld publiceren.
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