Beste dorpsgenoten,
De zomer 2013 is al weer een aardig eind op weg, de langste dag ligt al weer
achter ons. Op een enkele hete dag na, bracht het zomerseizoen ons tot dusver
nog niet zoveel mooi weer, maar wel allerlei andere activiteiten in en rond ons
dorp.
In deze editie van de dorpskrant weer leuke verslagen en foto’s van onder
andere activiteiten van het dorpscentrum, het paasvuur,
het Boer-gondisch eten, het dorpsfeest en historische wetenswaardigheden.
Ook waren er weer dorpsgenoten en gebeurtenissen die in de krant vermeld
werden. Leuke en minder leuke dingen.
Helaas een hele nare gebeuren in maart; familie De Koning werd opgeschrikt
door een verwoestende brand in hun huis.
Wij wensen hen sterkte met de wederopbouw!
De mini-playbackshow bracht het hele dorp weer op plezierige wijze bij elkaar in
het dorpscentrum en ook het opknappen van het schoolplein zette veel
bewoners/ouders in actie. Jeltse v.d. Heij zette zich in als ambassadeur van
Opkikker.
Er werd een touwtrekavond georganiseerd, die in mei echter afgelast moest
worden omdat het weer te slecht was (!). Dit sportieve evenement werd
verplaatst naar 28 juni. Ook de PS-Kuiertocht kende een koude editie. Dit keer
was de start en finish in Noordwolde, maar het voelt toch altijd een beetje als
“onze” Kuiertocht.
In juni stond er een leuke foto van fanatieke touwtrekkers op het dorpsfeest in de
Stellingwerf. In deze dorpskrant schrijft Grietje Postma daar wederom een heel
leuk stuk over, zoals zij al jaren op verzoek doet. Grietje heeft echter
aangegeven dat dit keer voor het laatst was. De redactie en de feestcommissie
willen Grietje bij deze hier hartelijk voor bedanken.
Wij wensen jullie allen weer veel leesplezier!
De redactie, Nicolien, Karin en Gerry

Sluitingsdatum copy voor de herfst-editie: 18 oktober 2013
de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken en behoudt zich
het recht artikelen wel of niet te plaatsen.

Burgerlijke stand
Geboren:
- Frederique; dochter van Paul Hagoort en Kim Leder, zusje van Jordy.
Geboren op 21 maart 2013.
Overleden:
- op 11 maart 2013 oud-inwoonster Rika Broekema-de Boer

Nieuwsbrief van Plaatselijk Belang
Alternatieve “straatrace”
Weet u het nog dat we een prijs hebben gewonnen om onze dorpen op de kaart
te zetten ? deze gaan we verzilveren ! Het plan is ietwat gewijzigd in
vergelijking met het idee dat we ingediend hebben.
Het idee was een straatrace, nu wordt het een “alternatieve straatrace”
Zet het maar vast in uw agenda bij 31 augustus 2013: half 2 verzamelen bij het
dorpscentrum met versierd voertuig. Dit kan een traptrekker zijn, driewielfietsje,
maar ook in de wandel of kinderwagen, skelter, step, 1-wieler, tandem, fiets,
duo-fiets, crossfiets, scootermobiel, in rolstoel, aparte trekker, je pony of paard
of bijzondere auto. Bedenk het maar ! Vanaf het dorpscentrum gaan we een
bonte optocht vormen over de Stuyvesantweg om daarna naar sportterrein van
school te gaan.
De achterliggende gedachte van het idee was veiligheid. Dus in het kader van
“veilig over de Stuyvesant” hebben we brandweer, politie, rode kruis,
ambulance, takelbedrijf, autorijschool etc. uitgenodigd. Op heb veldje is er voor
ieder wat wils, er wordt iemand uit een auto geknipt, er is een autokantelaar,
reactietest en natuurlijk kunt u het materiaal van de verschillende hulpdiensten
bekijken. We verklappen natuurlijk niet alles, maar er is voldoende vermaak.
We zouden het geweldig vinden als zoveel mogelijk bewoners van SonnegaOldetrijne meedoen, dus zet vast een kruis op deze datum in uw agenda. Wij
heten u van harte welkom !
Wilt u graag meedoen, maar weet u niet hoe of kunt u moeilijk een stuk lopen of
fietsen ? geen probleem. Wij zoeken overal een oplossing voor. Wij zijn Rene
Zuidberg, Grietje Bosma, Josephina Bakker en Nynke Benedictus. Voor vragen
kunt bellen met Nynke: 0561-499328 of 06-43003477
Jeugd en onderwijs
Dit jaar hebben we in de dorpsvisie actiepunten uitgezet naar de thema “jeugd
en onderwijs”. Leuk zo’n visie maar wat is er nu gebeurd ?
 PB heeft samen met school en gemeente vergaderd over de “de kansen
van krimp”, daarnaast heef PB met MR gebrainstormd over de kansen die
De Lantscheene heeft in de huidige situatie.







Er is overeengekomen dat School en Plaatselijk Belang meer gebruik van
elkaars materialen kunnen gaan maken. Zo kan school nu materiaal voor
veldspelen stallen in de berging bij het sportveld en kan Plaatselijk Belang
gebruik maken van het (slagbal)materiaal van school.
Vrijdags zijn we momenteel aan het slagballen onder leiding van Michael
Elfring -CIOS’er in opleiding-. Het slagballen is voor iedereen vanaf 11
jaar. Volwassenen slagballen ook lekker mee. Tussendoor en na afloop
verzorgen we een versnapering. De opkomst is goed en de slagballers zijn
enthousiast.
Het heeft even geduurd maar HOERA de vergunning is binnen om het
strandje bij De Linde op te knappen. Binnenkort gaan we aan de slag
(mogelijk is het al gereed als u dit leest) In de zomervakantie kunnen de
ouders met kleine kinderen, jeugd maar natuurlijk ook volwassenen weer
lekker zwemmen en zonnebaden op een echt zandstrand(je) !

Berging opgeknapt met NL – Doet
Heeft u wel gezien dat de berging aan de Sonnegaweg op 15 en 16 maart
opgeknapt is ? Het weer liet te wensen over maar de vrijwilligers hebben toch de
schouders er ondergezet en de berging zit weer mooi in de verf. Alle vrijwilligers
BEDANKT !
Dorpsarchief
De commissie dorpsarchief mist nog veel informatie van OSK, damclub,
schaakclub, volleybalclub. Als iemand in een oude doos nog archiefmateriaal
heeft, wilt u dit dan inleveren bij Jan Boonstra ?

Nesten met eikenprocessierupsen aangetroffen in
Weststellingwerf:
Wij vragen alle bewoners alert te zijn als het gaat om de
eikenprocessierups. Ziet u iets in een eikenboom wat u niet
vertrouwt, neem dan contact op met de Infolijn van de
gemeente Weststellingwerf (0561 – 691 300). Zie ook de
gemeentelijke website voor de laatste ontwikkelingen.

Gemeente actief via twitter
De berichten die op de website worden gezet worden direct via het gemeentelijke
twitteraccount @westwerf naar buiten gebracht. Daarnaast ontvangt gemeente
via dit account regelmatig vragen voor en opmerkingen over de gemeente. Ook
gebruikt de gemeente twitter om belangrijke mededelingen van andere
organisaties onder de aandacht te brengen. Zo sturen ze geregeld
waarschuwingen van de politie door, maar kregen wz bijvoorbeeld ook de eerste
melding van de eikenprocessierups binnen via twitter. Alle reden dus om
@westwerf te volgen.

Interview.
Door de jaren heen is de naam “Garage Thomas” uitgegroeid tot een begrip in
Weststellingwerf en daar buiten. De gele bergingsauto’s zien we dagelijks uitrukken. Bij de
benzinepomp aan de P.S weg is het een komen en gaan van klanten en in de werkplaats is
het een en al activiteit.
Toevallig hoorde ik dat Thomas senior in april zijn pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.
Dit was voor mij aanleiding om namens de redactie van de dorpskrant eens een bezoekje te
brengen bij Gerrit en Rijmie Thomas, die al weer 5 jaar in hun knusse bungalowtje aan de
Pieterstuyvesantweg 64 wonen.
Onaangekondigd stond ik voor de deur en voor ik het wist zat ik aan de keukentafel met een
lekker bakje koffie geserveerd door Rijmie.
De telefoon gaat over. “Met Gerrit”. Zo te horen zeker een klant met een probleem met de
auto. “As ik it zo heure moet de kop der of. Als veekoopman is mijn antwoord aan een klant
vaak het zelfde als dat van Gerrit, maar dan gaat het niet over een motor van een auto, maar
over een koe die voor de slacht weg moet.
Terwijl de telefoon al weer overgaat en Gerrit een schademelding doorkrijgt neem ik de kans
waar om wat meer over Rijmie aan de weet te komen.
Rijmie: “Ik was tien jaar toen mijn ouders in 1961 ‘ emigreerden’ vanuit de gemeente
Rotterdam naar Nijetrijne. Zij moesten plaats maken voor stadsuitbreiding. Het Ziekenhuis
van Capelle a/d IJssel is op “ons” land gebouwd. Vader was huurder van het land wat de
gemeente nodig had. Verder huurde Pa een groot stuk berm langs de spoorbaan van
Rotterdam naar Gouda. De verkoop leverde genoeg vertrekpremie op om een boerderij op
de hoek van de P.S.weg en de Spangahoekweg terug te kopen. Ik was de oudste van de vijf
kinderen. We waren met twee jongens en drie meiden. De jongste is in Nijetrijne geboren.
Voor mijn moeder was de verhuizing naar Friesland heel zwaar. Ze heeft heel veel heimwee
naar haar geboortestreek in Zuid-Holland gehad. Tussen de melktijden door naar de familie
in Zuid-Holland reizen gebeurde maar zelden in die jaren. De telefoon was dan ook het enige
communicatie middel met de familie daar.
Na nog een paar jaar lagere school in Munnekeburen ben ik naar de Chr. Mulo in Wolvega
gegaan en heb daar mijn diploma gehaald. Vrij snel kreeg ik een baan bij de ABN bank in
Wolvega als baliemedewerker. De ABN bank stond waar nu de Hema staat”.
Intussen is Gerrit weer aangeschoven en hij vertelt dat hij ook uit een gezin van 5 kinderen
komt.
“Ik ben de middelste. Na de LTS opleiding was het de bedoeling dat ik boer zou worden maar
bij een val met een kruiwagen met mest heb ik een nekwervel gebroken waarna een lange
tijd van revalidatie aanbrak. Volgens de dokters was het zware boerenwerk voor mij na het
ongeluk niet geschikt. Daarom ben ik gaan studeren om alle automonteurvakdiploma’s te
halen en dat is gelukt. Ik kon gelijk als 1ste monteur aan de slag bij Garage Seinstra aan de
Haulerweg in Wolvega. Het repareren van auto’s vond ik mooi werk en gelukkig knapte
gaandeweg de nekblessure op.
Aan de Pieterstuyvesantweg kwam het bedrijfje van Reinder en Griet Punter te koop. De
familie Punter exploiteerde een benzinepomp en repareerde radio’s, televisies en fietsen.
Bovendien had Reinder er ook nog een melkrit bij. Hij moest om gezondheidproblemen
stoppen met werken. Al hoe wel we noch jong waren hebben we de zaak gekocht. In 1971
zijn we dus samen een eigen bedrijfje begonnen”.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Gerrit hangt wat glimlachend achterover op de stoel
en terwijl zijn oogjes beginnen te glinsteren is Rijmie hem voor en steekt van wal. “Op het ijs
op de Scheene. Daar is het begonnen”. Gerrit knikt instemmend. Duidelijk te zien is dat zijn
gedachten opslag terug gaan naar de Scheene en dat hij alle dagelijkse beslommeringen
even vergeet. “Ik was 15 en Gerrit 18. Ondanks de kou spatte de vonk over. Na vijf jaar
verkering zijn we getrouwd. Jong he”! En gelukkig? Ze kijken elkaar aan en aan hun
gezichten is te zien dat het na al die jaren wel goed zit tussen die twee.
Gerrit: “Door hard werken is het ons gelukt de kost te verdienen. Rijmie had het
middenstandsdiploma en deed de boekhouding maar als er tijd over was hielp ze met
schuren en uitdeuken van schade auto’s.” “En de garage opruimen,” zegt Rijmie.
Wie de familie Thomas kent weet dat twee zoons en een dochter uit het huwelijk zijn
geboren. Tonni, Gert en Marjan. Allemaal werken ze in het bedrijf. Door de jaren heen is
garagebedrijf Thomas uitgegroeid tot een echt familiebedrijf dat in 1982 is uitgebreid met
een takel en bergingsbedrijf. De benzinepomp is een paar jaar geleden een zelfservice
station geworden. Dochter Marjan heeft de administratie daarvan onder haar hoede. Zo ook
de facturering van het bedrijf. Rijmie doet de BTW administratie en is altijd telefonisch
stand-by. Het bergingswerk wordt door de mannen gedaan. 24 uur per dag moeten ze klaar
staan. De alarmcentrales van verzekeringmaatschappijen en de ANWB zijn de o.a de
opdrachtgevers. In grote lijnen beslaat het werkgebied Weststellingwerf en een groot deel
van de kop van Overijssel. Afhankelijk van de klus staan er vier gespecialiseerde
vrachtwagens en een busje klaar om op elk moment van de dag of nacht uit te kunnen
rukken.
Rijmie: “De jaartjes begonnen te tellen en om een beetje afstand van de zaak te nemen
hebben we 5 jaar geleden besloten te verhuizen. Dat is achteraf een goede beslissing
geweest. We woonden hier nog maar kort toen er bij mij borstkanker werd geconstateerd.
Na anderhalf jaar behandeld te zijn met chemo en bestralingen ben ik gelukkig weer gezond
verklaard”.
Gerrit: “En zij heeft drie nieuwe heupen en een nieuwe knie.” Drie stuks vraagt om nadere
uitleg. Na 15 jaar bleek de eerste aan vervanging toe te zijn.
Toen ik het echtpaar vroeg of ze ook hobby’s hebben was Gerrit rap met zijn antwoord.
“Mijn werk is mijn hobby. Toen ik nog jong was, was autocrossen en het organiseren
daarvan mijn grote hobby”. Rijmie: “Hij heeft heel wat prijzen gewonnen met zijn
kanariegele Mini. Samen met zijn vriend Lute Meijer is er heel wat afgesleuteld in de
avonduren. De concurrenten verdachten hen er van dat ze stiekem een straaljagermotor
onder de kap gemonteerd hadden”. Verrassend voor mij was dat we met Rijmie een ware
schilderes in ons dorp hebben wonen. Ik had wel mooie composities aan de wand zien
hangen maar ging er vanuit dat Gerrit zijn verdiende geld in kunstwerken had belegd. Laat
Gerrit goed met de waterpomptang kunnen omgaan, Rijmie is naar mijn bescheiden oordeel
hem ruimschoots de baas met haar penseel.
Maar Gerrit, vorig jaar heb jij toch ook wat in de lappenmand gezeten? “Dat klopt. De
dokters hebben mij met drie omleidingen gereviseerd en het motortje loopt weer als een
naaimachinetje. O ja, wij hebben gezamenlijk een hobby. Als het mooi weer is gaan we in het
weekend met onze omgebouwde bus tot camper altijd naar ons boothuisje bij de Blesbrug.
Dat is onze ontspanning. Even varen met ons bootje op de Lende, wat vissen en lezen en van
de natuur genieten. Dat vinden wij echt genieten en dat is onze vakantie. Nee, verre reizen
zijn aan ons niet besteed.
Plotseling pakt Gerrit de telefoon en belt Tonni. Denk er om dat…. enz. enz….

Ik kan er weinig van merken,
maar beiden zeggen ze dat ze
het zo langzamerhand wat
rustiger aan doen. Wij gaan nu
’s morgens pas na de koffie
naar de zaak en dit jaar nog
nemen de kinderen het bedrijf
over. Gelukkig hebben we nu
Jasper Drienhuizen in dienst en
dat voldoet prima. Hij past
prima in ons systeem van
werken en bij de familie. De
computer piept. Gerrit kijkt
naar het computer scherm.
Auto gestrand. Gert heeft
dienst. De gestrande auto
moet naar een garage en de bestuurder naar huis gebracht. Ja, wij zijn nog voor 100 %
betrokken bij het bedrijf. Ons levenswerk.
==============================================

BOERgondische avond.
Gezellig koken en dineren bij Kwartier Noord in Katlijk.
Onze aktiviteit in maart was een avond met chef kok Jan Smink bij Kwartier
Noord in Katlijk. We gingen er met 40 mensen naar toe en werden vriendelijk
ontvangen met koffie of thee.
Daarna heette Jan ons welkom en gaf hij een lezing over zijn levensloop van
boerenzoon tot Chef Kok. De lezing was zeer interessant en werd ondersteund
met o.a. foto’s van de wedstrijden en de prijzen die Jan daarmee won.
Daarna ging het gezelschap naar de kookstudio. In groepjes van 4 konden we
aan de slag. Alle ingrediënten stonden klaar en op een tablet konden we lezen
hoe te werk te gaan. Jan gaf nog de nodige uitleg en hielp daar waar nodig
was. Er was nog meer deskundig personeel aanwezig en zo werden de lekkerste
gerechten bereid.
Tien gangen werden er zo gebrouwen en met enige tussentijd genuttigd.
Het was gezellig en lekker; een geslaagde avond!
Namens het bestuur d.c., G.B.
Noteer alvast in uw agenda: de fietstocht is op 16 augustus. Nadere gegevens
volgen nog.

Dorpsfeest in Sonnega-Oldetrijne in teken van China
Medio juni werd in Sonnega-Oldetrijne het jaarlijkse dorpsfeest gehouden. Deze editie was er
gekozen voor het thema China. Vandaar dat de feesttent werd omgebouwd tot China Town.
Het feest werd woensdagavond geopend met een voortreffelijk
Chinees buffet, dat werd verzorgd door restaurant De Chinese
Muur uit Wolvega. Als toetje werden er “Chinese
Nieuwjaarschampignons” geserveerd volgens feestcommissielid
E.J. de Boer. Daarna werd er nog veel plezier gemaakt tijdens de
karaoke.

Op vrijdagmiddag werd het dorpsfeest traditioneel voortgezet met
een programma voor de basisschoolkinderen. Ze maakten een
virtuele rondreis door China, waarbij er Chinese hoedjes, Chinese
waaiers en handen werden gemaakt voor een Chinese draak.
Daarnaast waren er ook sportieve elementen, zoals een Chinese
stoelendans, behendigheidsrace en het hoog houden van Chinees
porselein. Uiteraard mochten een quiz over China en Chinees
memory niet ontbreken. Het hoogtepunt van deze middag was het
sumoworstelen.
Op vrijdagavond organiseerde de feestcommissie een Chinese
stoelendans. Deels was deze stoelendans gebaseerd op onze
Hollandse uitvoering. Als Chinese effecten werden er aan deze
stoelendans toegevoegd: kroepoek zoeken en eten, vuurwerk
afsteken, Chinese tomatensoep maken, porselein zoeken in de
Gobi Woestijn en karpers vangen. In het kader van het één
kind beleid moest er een condoom worden gezocht en
opgeblazen. Dit leverde toch wel wat hilariteit op bij de
jongste deelnemers.
Het Chinese meubilair was niet geheel opgewassen tegen het fanatisme van enkele deelnemers. Vele
stoelpoten vlogen door de lucht door o.a. Willem, Bonne, Henk en Neeltje. Gelukkig hoefde de EHBO
niet in actie te komen. Ondanks het nodige fanatisme werd er in de pauze sportief en ontspannen
met elkaar bijgepraat onder het genot van een Chinees biertje. Na de pauze kon Margriet Samsom
het Chinese porselein niet op tijd vinden in de grote Gobi Woestijn, zodat zij als vierde eindigde. Lars
Broekema dacht dat hij de Chinese pier snel had gevonden. Helaas bleek dat hij alleen maar rijst had
weten te bemachtigen. Dus hij werd derde. Uiteindelijk wist Harm Bergman met dank aan de BH van
zijn vrouw Anneke deze stoelendans te winnen in een zinderende strijd met Neeltje de Groot. Harm
kon als hoofdprijs een Chinese pekingeend in ontvangst nemen. Daarna werd er nog in de kleine
uurtjes gefeest en gedanst op de muziek van DJ Jasper.
Zaterdagmiddag stond er een Chinees touwtrektoernooi op het programma.
Voor deze gelegenheid werd er tegen elkaar getrokken via een katrol,
waardoor de teams naast elkaar stonden te trekken. Team Holland (Gert
Thomas, Thomas Thomas, Bertus Hof, Suzan van der Wal en Henny Punter)
trok na een enerverende competitie aan het langste eind en werd eerste. De
tweede prijs was voor de Foo Fighters. Derde werd het team van Babi
Pangang. In de pauzes vermaakte goochelaar Dennis de basisschooljeugd met
zijn trucs.

Een Chinese drakenrace zorgde voor de nodige hilariteit op de zaterdagavond. De acht teams met
hun kleurrijke feestdraken maakten er een spannende strijd van. Aan het begin van de race moest de
Chinese Muur worden bedwongen. Daarna was de opdracht om rijstballen in het doel te gooien en
een eiertransportspel. Via een Chinese spreuk en een drakenkietelaar werd de finish bereikt. De
uitslag: 1. De Kietel (Rick Kompaan, Menno Baas, Sjors van der Steege, Randolph Montsma en Ewout
de Jong); 2. De Flodders; 3. Wie Wang Chong. Daarna wist de band Bogey and the Longhorn samen
met de bezoekers er een fantastisch knallend feest van te maken.

Het dorpsfeest werd op zondagavond afgesloten met een swingende tentdienst met als thema
“Made in Love”. De voorbereidingsgroep had Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda uitgenodigd. Dat
is een koor van kinderen uit het UP4S-project. In dit project worden kinderen opgevangen die geen
thuis hebben of zo in armoede leven dat zij geen toekomst hebben. Zij gaan naar school en wonen in
het bijbehorende internaat. De kinderen van het koor traden op met zang, dans en djembe in
kleurrijke kostuums. Ds. Jan Schonewille ging de dienst voor.
De feestcommissie Sonnega-Oldetrijne kan terug kijken op een zeer gevarieerd en geslaagd
dorpsfeest.
Foto’s van het feest zijn te vinden op de site www.sonnega-oldetrijne.nl. Die van de zaterdagmiddag
zullen in een later stadium worden geplaatst. Houkje Baas heeft deze foto’s gemaakt, maar is
onfortuinlijk komen te vallen. Ook via deze weg wensen we Houkje een voorspoedig herstel toe.
In opdracht van de feestcommissie,
Grietje Postma

De feestcommissie heeft dit jaar op
gepaste wijze afscheid genomen van
voorzitter Harm Bergman.
De mascotte Het FeestBeest kreeg
met zijn mooie huisje tijdelijk
onderdak in de tuin van de familie
Bergman.

------------------------------------------------------------------------------------------------Zo zie je maar weer wat vertalen via
internet kan veroorzaken:
Nico liep met mooie Chinese karakters
op zijn jas rond. De mevrouw van het
Chinese restaurant vertelde dat hij
voor op had staan: "ik ben een
mevrouw" en achterop stond "het
kleine meisje" ...
De feestcommissie had ook zo'n mooi
karakter gevonden via internetvertaling. Er stond echter geen "feest"
zoals gedacht, maar " van " ...
Tja, wie wil dat nou op zijn t-shirt?
Nou ja, het zag er in elk geval mooi
uit allemaal: ja ook Nico zag er
geweldig uit! Een herinnering aan een
geslaagde woensdagavond.

Paasvuur
HET WAS een spontane
inval op een
vergaderavond in
februari. Vanuit de
gebruikelijke chaotische
conversatie kwam opeens
een heldere opmerking
(die zijn er gelukkig ook
véél): Wat te doen met de
oude vloerplaten nu we
zulke mooie nieuwe
hebben? Ideaal voor op
een vuurtje, vonden wij :
het waren schone en niet
geïmpregneerde planken.
Een Paasvuur, misschien. Helaas werd er dit jaar niet een vuur georganiseerd in het dorp. Zelf
een vuurtje regelen dan? Nu hebben wij als feestcommissie wel eens vaker zeer spontane
invallen. Meestal is het helemaal afwachten of het idee dan ook maar enigszins uitvoerbaar is.
Dit leek ook kielekiele. We hadden nog precies de benodigde 6 weken tijd voor het aanvragen
van de vergunning en er was nog niet eens een locatie bekend. En juist dat wilden gemeente
en brandweer zo snel mogelijk weten.
Na koortsachtig overleg werd gelukkig Wout bereid gevonden een stuk weiland ter
beschikking te stellen. Toen ging het balletje (eitje) vlot rollen. Er werd een mail
rondgestuurd, een bord geplaatst en meters afzetlint uitgerold.
Weldra werd er van alles naar de bult gesleept, die zich gestaag af begon te tekenen aan de
Sonnegaaster horizon. Sommige mensen waren iets te enthousiast of begrepen het woord
“schoon” niet helemaal in het verzoek alleen schoon hout naar de bult te brengen.
Enfin, de schade is beperkt gebleven. Uiteindelijk hoefde de feestcommissie maar €30 te
dokken voor de afvoer van niet geoorloofd stookhout wat uiteindelijk op het terrein
achterbleef…
Het weer leek ook goed mee te werken, mooi droog: dan wil de bult lekker branden!
Helaas, mooi droog werd kurkdroog en gevaarlijk, zodat 2 dagen voor de Grote Ontsteking
het bericht kwam dat het hele festijn voorlopig niet doorging! Erg sneu, we hadden ons er op
verheugd. Jammer, maar niet onoverkomelijk De koffie en chocolademelk werden door ons
als niet bederfelijk ingeschat en ook een bult hout eet geen brood, nietwaar?
Dus iedereen van het afstel op de hoogte gesteld, daarbij het vriendelijke verzoek niets meer
op de bult te gooien , de gemeente controleert streng. Wij zijn erg blij met onze goede band
met gemeente en brandweer, dus dat willen we graag zo houden, met het oog op komende
dorpsfeesten en dergelijke…..
Uiteindelijk zijn we de wachtperiode met veel geduld doorgekomen en na 14 dagen kwam het
verlossende woord: op 13 april zou er alsnog gestookt mogen worden en de Paasbult werd
die avond onder ruime belangstelling in brand gestoken.
Een echte win-win situatie, vonden wij: de Feestcommissie verlost van overtollig hout en het
dorp een gezellig Paasvuur. We zijn nu al aan het bedenken wat er volgend jaar in het vuur
kan….
GK

Henk Jonker in de voetsporen van Harry Nijkamp.
Regelmatig zie ik Henk Jonker zijn dagelijkse wandelrondje maken. Twee keer per week gaat er een
grote plastiek zak en prikstok mee om het zwerfafval te verzamelen. Ik was benieuwd naar de buit.
Henk was bereid de “buit” van week 13 bij mij thuis in de garage af te leveren.
Dat er veel rommel zomaar wordt weggegooid wist ik wel maar zoveel en zoveel verscheidenheid,
daar keek ik van op. Henk zijn dagelijkse rondje gaat vanaf zijn huis aan de Sonnegaweg 50 tegen de
loop van de zon in naar de Pieterstuyvesantweg en weer terug door de bos naar de Sonnegaweg.
Een rondje van 5 á 6 kilometer.
Hierbij het resultaat:
Tropical frisdrank ( banaan/appel smaak). River Pouwer
Frisdrank( sinasappelsmaak). Lege patatzak (snackresto
’t West). 3 lege Shake bekers..Blikje Bullit Energy
drank. 2 blikjes Golden Pouwer Energy Drank. 4
blikjes Mega fore met Caffeïne. 1 blikje Coca-Cola
Vanilla. 1 blikje Ripper Energy. 2 kleine verpakkingen
Milch. Verpakking Hasselnuss Snitte (8 % hasselnusse). Boterhamzakje.Twee plastiekbekertjes. Drie
stippen van kauwgum verpakkingen. Verpakking
Stimerol (Peppermuntsmaak). Diverse Labels.
Verpakking snikkers en grusti croc sheey’s. Verp.
Mentos ( Zuikervrij). Verp. Fruit biscuit ( kers). Kassabon
Poiesz. 2 keer Danona Family toetjes.(leeg). Stuk
schuurpapier en koffie pad’s (gebruikt). 3 formulieren
van de vriendenloterij ( kans op 1 miljoen).
Stukje kuilplastiek en kapot bierflesje. Diverse
snoeppapiertjes en Mentos drop verpakking. Stuk
isolatie materiaal. Twee pakjes sigaretten (Chesterfield
en Marlbora) (Leeg). Leeg pakje vloei. C.D. doosje.
Plastiek lepel en vork. Tennisbal. Kit kat verpakking en
een stuk roodwit afzetlint. Kaartje afspraak Tandarts
Nienhuis op 26/04/2013. Om 8 uur 45. Leeg flesje ice
thee (perzik). Pakje Chocomel en 2 verpakkingen ½ volle melk. 1 keer Vifit daily deal ( goed voor het
afweersysteem). Div. flessendoppen. M&M’s verpakking en Twix verpakkingafval. Div.Plastiek deksels
en verpakking van Heinz frites sauce. Vuuraansteker(defect) en vloei ( nog vol) 50 stuks. Verpakking
ijsje en plastykdoosje. Verpakking Sultano ontbijtkoek met stroop. Flesje AA drank. Verpakking
Sensation potato chips en Party chips
naturel. Tortilla chips (100% zonneolie). 1
keer Knabbel sticks en 1 keer Lays sticks.
2 pakjes Capri-Sun Orange. Verpakking
Bolletje brosse eierkoek met laagje
melkchocolade.
Dat Henk nuttig werk doet is nu wel een
bewezen feit. Wat opvalt is dat er veel
“vreterij”tussen zit van diverse merken zo
ook veel blikjes Energy drank maar geen
één met alcohol. Het preventiebeleid in de
supermarkten “ geen alcohol onder de
zestien” schijnt te werken.
B.S.

Bericht van het dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne
Zoals eerder gemeld zijn de leden van het dorpsarchief een uitgebreide up-date aan het
maken voor het boekwerkje “van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne”. ( incl. dvd met
foto,s); wat heel veel tijd vergt.
Uiteraard stuiten zij op heel veel ontbrekende gegevens en veel van die gegevens zijn nog
wel te “ achterhalen” bij de huidige bewoners.
Het kan dus gebeuren dat een der leden ( Spijker en/of Boonstra) een beroep op u doen met
de vraag of u over die ontbrekende gegevens beschikt.
Het kan gebeuren dat u een telefoontje krijgt of een mailtje of misschien een bezoekje met
vragen hieromtrent. Want dan behoeven zij hiervoor niet naar het Gemeentearchief.
Wij hopen dat wij op uw medewerking mogen rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Leden commissie Dorpsarchief.
PS: Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als u de bekende gegevens; zoals
onderstaand zou willen mailen naar boonstra.jan@hetnet.nl of h.spijker@hetnet.nl
- Naam bewoner(s): ( naam man en eigen naam vrouw)
- Voornamen van kinderen:
- Jaar: dat ik (wij) hier kwamen wonen:
- Woning gekocht van: (indien bekend namen man/vrouw)
- Huidig adres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne kreeg bezoek uit Amerika.
Zoals wel vaker gebeurd krijgt het dorpsarchief vragen van personen, wier
familieleden vroeger in Sonnega of Oldetrijne hebben gewoond.
28 april jl. kwam een Amerikaans echtpaar, vergezeld door een Fries echtpaar uit
Oldeboorn, op bezoek voor informatie.
De Amerikaanse dame droeg de naam van Dijkstra en met haar echtgenoot woonde
zij in Oregon en zij waren op zoek op welke boerderij vroeger de gebr.en zuster
Dijkstra hadden geboerd in Sonnega. Het ging om J. en A. en Tetsje Dijkstra.
Gelukkig konden wij hun nog de boerderij aanwijzen, waar haar familieleden (plus
minus 1928) woonden.
In 1928 was de “oude nummering”: no. 22 Sonnega en dat nummer stond op naam
van J.Dijkstra (Jochem) en de (woon)boerderij is nu genummerd Sonnegaweg 18 en
daar wonen nu Maurik Mietes en Carola Haven en kinderen.
De Amerikanen uit Oregon zullen ongetwijfeld even een bezoek aan de fam.Mietes
hebben gebracht; althans ik ben zo vrij geweest hen daarheen te verwijzen.
Het toeval wilde overigens dat de Amerikaanse mevrouw (Dijkstra) een zuster had
wonen in South Dakota; waar ik regelmatig kontakt heb gehad met Wil v.d. Tuin (nu
wonende in California) een nazaat van een fam.Krediet, die rond 1900 woonden,
waar Geertien Oostra-Prikken heeft gewoond (in 1928 nummer 47) scheef tegenover
“ons huis” rechts van het laantje naar de fam. Ydema.
Het was een leuk gesprek en zo zie je maar:” the world is small”.
Namens het archief: JB

