Beste dorpsgenoten!
Na een mooie nazomer koersen we nu toch aan op de winter en
dat betekent weer de herfst-editie van onze school/dorpskrant!
Met traditiegetrouw de jaarverslagen van de verschillende commissies
welke ons dorp rijk is en het verslag van de notulen van
de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 2013.
Ter ondersteuning bij en herinnering aan de vergadering van dit jaar.
Alle leden zijn van harte welkom om in levende lijve te horen
wat er allemaal speelt in Sonnega/Oldetrijne!
Ook stond er weer van alles in de krant over wat er gebeurde,
bij deze een beknopte greep uit het nieuws:
FarmFest was weer van de partij, in juli.
In augustus verspeelde windsurfster Arriane Aukes helaas
haar WK-kansen door gescheurde enkelbanden en
presenteerde Rijschool Mienstra vol trots de uitbreiding van zijn wagenpark.
In september werd er weer een leerzame en gezellige fietstocht gefietst
en hield menvereniging D'r Veur en D'r Deur voor de 18e keer
een menwedstrijd rondom Wolvega en Sonnega.
Bonne Speerstra ontrafelde zowaar de geschiedenis van de ruim
100 jaar oude klipper “Jade”.
Er verscheen een publicatie van de Raad van State over
de 4 nieuwe woningen aan de Sonnegaweg.
Voor PB aanleiding om nogmaals duidelijk te stellen dat zij niet
tegen nieuwbouw in het algemeen zijn,
maar wel problemen hebben met de locatie van deze nieuwe huizen.
Ten slotte een artikel en een mooie foto van 2 prachtige bruidsparen
en 2 luxe wagens tijdens het open huis van Bruidshoeve Charlotte.
Wij wensen u weer veel leesplezier
en als u zelf graag eens stukje in wilt sturen,
doe dit voor

20 februari 2015
want dat is de sluitingsdatum voor de kopij!
Met vriendelijke groet,
de redactie
Karin, Annie en Gerry

Burgerlijke stand
Geboren:
 Merit, dochter van Ger en Ilse de Boer, zusje van Jens.
Geboren op 1 juli 2014.


Aiden Joshua, zoon van Gerben en Madelon Rijkers,
broertje van Anthony.
Geboren op 10 augustus 2014.



Tom, zoon van Henk Frans en Brenda Ruiter, broertje van Lynn.
Geboren op 20 augustus 2014.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nieuwe inwoners stellen zich voor …………..
Hallo allemaal,
Vanaf 16 juni wonen wij met veel plezier aan de Oppers 122. Op 26 mei hadden wij
de overdracht met Albert en Grietje de Jong.
Wij zijn Enrico Hiemstra, Jikke Hoekstra, Stijn en Thijs. Wij komen van de Keiweg in
Wolvega en hebben altijd de wens gehad om wat meer op de ruimte te wonen. Met
een aantal kippen en vissen, die bij de koop inbegrepen waren, voelen wij ons al
helemaal thuis in Sonnega.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Collecte K.W.F. Kankerbestrijding
In de eerste week van september is er weer gecollecteerd voor het K.W.F. Kankerbestrijding.
De opbrengst was deze keer € 459,41. Een mooi bedrag en duidelijk meer dan vorig jaar.
Een ieder die aan deze collecte heeft bijgedragen wordt weer heel hartelijk bedankt.
Ook bedank ik de dames: Corry Baylé, Joke Karssen, Henriëtte Samsom, Pietsje Schraa
en Doortje Stroop weer voor hun inzet!

Hieke Speerstra.

Sint Maarten
Op dinsdag 11 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@sonnegaoldetrijne.nl).

Strandje aan de Linde
Twee jaar geleden hebben we als Plaatselijk Belang het strandje aan de Linde
weer opnieuw aangelegd. Een goede keuze, omdat er ook deze zomer weer
veel gebruik is gemaakt van het strandje. Waar we als PB minder blij mee zijn,
is dat het afval niet netjes in de afvalbakken wordt gegooid en dat er overlast
wordt gemeld van jongeren die op het strand vuurtje stoken. Bij deze dan ook
de oproep aan een ieder om het strandje netjes achter te laten.

Toneelvereniging “Samen Een”
te Sonnega-Oldetrijne
heeft op

14 november 2014
haar jaarlijkse uitvoering
met het blijspel

Moordweekend
Plaats: Victoria Park te Wolvega
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 10,00 aan de zaal verkrijgbaar

Interview met Lukie en Joke Karssen

Een veekoopman moet de streek op om de kost te kunnen verdienen. Een plezierig
bijkomend effect van dit beroep is, dat je veel mensen leert kennen. Mede, dat ik ook een
tijdje actief ben geweest in het stichtingsbestuur van het dorpscentrum ken ik in Sonnega en
Oldetrijne bijna iedereen. Natuurlijk de een beter als de ander. Enkelen ken je heel goed.
Van anderen weet ik hoe ze heten en wat ze doen of gedaan hebben, je groet ze en daar
blijft het in veel gevallen bij. Voor mij persoonlijk horen Lukie en Joke Karssen bij die laatste
groep. Als ze op hun mooie terras lekker in het zonnetje zitten, parkeer ik af en toe de auto
wel eens voor een kort praatje. De laatste keer dat dat gebeurde stelde ik de vraag, wat ze er
van dachten dat ik eens langs zou komen als “verslaggever” van de Dorpskrant. Een paar
weken later zat ik bij de familie Karssen met mijn schrijfblokje voor me op het terras. Joke
was net even om een paar boodschapjes. Als een ervaren huisman werd mij, voor dat ik ook
maar een vraag kon stellen, een lekker kopje koffie met koekje geserveerd. Een goed begin,
want onder het genot van een ´bakje´ praat het meestal ontspannen en gemakkelijk. In mijn
veronderstelling dat Karssen een Stellingwerver naam is, heb ik het mis. “Nee, ik ben
geboren in Wierden ( Ov.) met een heel dure naam, n.l. Lukas Johannes Karssen. Op 5 jarige
leeftijd kwam ik samen met mijn ouders en drie oudere zusjes in 1960 in Oldelamer wonen.
Mijn vader kon werk krijgen bij Jelle Heida, die boer en veehandelaar was aan de Kerkeweg.
Wij kwamen op zijn boerderij te wonen. Toen Heida de boerderij verkocht zijn we verhuisd
naar de Hoofdweg in Oldelamer en kwamen te wonen in een huisje vlak bij hoefsmid Jaap
Stroop, de vader van wijlen Eppy Stroop die samen met Doortje aan de Pieter
Stuyvesantweg woonde en ook hoefsmid was. Toen de boeren door de opkomende
mechanisatie geen arbeiders meer nodig hadden, heeft vader jaren lang gewerkt bij de
hardhouthandel De Groot in Lemmer. Na de lagere school in Oldelamer ben ik naar de LTS in
Wolvega gegaan en heb daar de opleiding voor automonteur gevolgd. In mijn vrijetijd was ik
regelmatig bij Roelof Braad, die in Oldelamer een loonbedrijf had. Met zulke grote kranen te

werken leek mij ook wel wat. Na een opleiding van twee jaar had ik het diploma
draglinemachinist op zak en kon gelijk aan de slag bij Braad. Met Braad zijn bedrijf ging het
niet zo goed en toen ben ik daarna een paar jaar werkzaam geweest bij Loonbedrijf Huisman
aan de Heerenveenseweg in Nijeholtwolde. Mijn daarop volgende baas werd Johannes Van
der Zee, die zijn garage en loonbedrijf had waar nu mijn buurman Richard Boers woont. Daar
ben ik 12 jaar werkzaam geweest. In 1975 ben ik met Joke getrouwd en konden het huis
waar we nu al bijna 40 jaar wonen van Sake Venema huren”. Op mijn vraag hoe hij Joke
heeft leren kennen, krijg ik met een lach op zijn gezicht als antwoord:
“Vraag dat straks maar aan Joke”. Terwijl de werkzaamheden bij Van der Zee terug liepen
kreeg Sake het steeds drukker en kon ik bij Sake aan de slag. 15 jaar heb ik ook daar met veel
plezier gewerkt. De laatste jaren van mijn werkzame periode ben ik draglinemachinist in de
wegenbouw geweest. Door de crisis in 2008 kwam er steeds minder werk in de wegenbouw.
Dat betekende dat ik af en toe thuis kwam te zitten. Het gevoel dat je niet meer nodig bent
heeft er misschien wel aan bijgedragen dat ik zelf ook in een crisis belandde. In 2011 kreeg ik
een zware hartaanval. Vijf omleidingen hebben mijn leven kunnen redden alhoewel mijn
hart flink beschadigd is en door dat er aders uit mijn arm en been zijn gehaald ben ik de
kracht uit mijn arm deels kwijt. Elke dag wordt ik daar mee geconfronteerd. Het idee dat ik
waarschijnlijk niet weer aan het werk kom, daar kan ik nog steeds maar moeilijk mee
omgaan. Maar ja, ik ben toch blij dat ik er nog ben. Intussen is Joke thuis gekomen. Het
eerste wat ze zegt: “Heb je Bonne wel een koekje bij de koffie gegeven”, waarna ze bijschuift
op het privéterras “Karssen”. Gelijk voor mij de mogelijkheid haar te vragen hoe ze Lukie
eigenlijk heeft leren kennen en dat wil ze best aan me kwijt. “Mijn vader en ik hadden beide
onze auto bij Van der Zee gekocht en in onderhoud. Lukie was daar toen een van de
monteurs. Johannes, zijn baas, had al gauw door dat het wel aardig klikte tussen zijn
werknemer en de klant. Zonder dat Lukie het door had haalde hij stiekem een stekkertje uit
de radio en jawel, een uur later stond Joke weer bij de garage. Ook wist Lukie op kundige
manier deze storing op te lossen. Een andere keer draaide Van der Zee stiekem een bougie
iets los. Joke kwam weer op hoge benen terug en weer moest Lukie zijn kundigheid aan Joke
tonen. Die kundigheid heeft er toe bijgedragen dat er tussen ons tweeën iets begon te
vonken, mede gevoed door de grapjes van de baas. Het is op verkering uitgedraaid”. Trots
zegt Joke: “We zijn volgend jaar al 40 jaar getrouwd”.
Even trots zegt Lukie dat ze intussen al 11 jaar opa en oma zijn. Joke vervolgt: “Onze oudste
dochter Sonja woont in Munnekeburen. Zij woont samen met Wolter Hof en ze werkt in de
gezondheidszorg. Hij is ZZPer. Sonja is geboren met een fysiek gezondheidsprobleem. De
eerste jaren van haar leven heeft ze nog al eens in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het
goed met haar. Sonja is een echte doorzetter.
Marleen woont in Deuze, een dorpje vlak bij Assen. Zij is getrouwd met Marcel Hauber. Ze
hebben een zoon van 11 jaar. Onze enig kleinkind dus. Samen runnen ze een renstal
genaamd “Marcel Hauber trotting stable” en trainen daar harddravers. Marleen is
gediplomeerd trainer-pikeur (amatrice) en koerst regelmatig met de paarden in binnen en
buitenland. Als zij in het buitenland koersen, passen wij zo nu en dan op Marciano, onze
kleinzoon. Wij hebben daar nu wel de tijd voor”.
Natuurlijk wil ik ook graag weten waar Joke haar roots liggen en op een antwoord hoef ik
niet lang te wachten.

“Ik ben geboren in Eemnes ( Utr.) als tweede dochter van Jaap Elders en Hennie Blokkers. Na
mij kwamen er nog twee zussen. Mijn vader was daar boer en paardenhandelaar. Door de
handel was hij vaak te vinden op veemarkten. Hij kocht en verkocht paarden maar van een
borreltje was hij ook niet vies. Dat was wel eens een probleem. Dat was ook de oorzaak dat
ik 3 dagen ouder ben dan ik op papier sta. Maar ik heb van mijn ouders wel drie mooie
namen meegekregen. Officieel heet ik Johanna Martha Maria. Lukie moet het met twee
doen. Op een gegeven moment zijn we naar Ter Idzard verhuisd. Na 5 jaar lagere school in
Eemnes heb ik het laatste lagere schooljaar op de Franciscusschool in Wolvega gevolgd.
Daarna ben ik naar de katholieke huishoudschool gegaan. Ik heb zelfs nog enige tijd les van
jou vrouw Hieke gehad. Na enkele jaren Ter Idzard hebben we tijdelijk bij Frans ter Schure,
die vrijgezel was en aan de Scheene in Nijeholtwolde woonde en boerde, ingewoond.
Daarna zijn we naar Sonnega verhuisd. We kwamen te wonen aan het Bergerslaantje, waar
nu Joost en Irena Ydema wonen. Daar stond toen een klein boerderijtje wat mijn vader
kocht. Mijn vader leeft niet meer, maar moeder is intussen al 90 en woont in Oosterwolde.
Mijn vader hield zeker wel veel van mij, want een collega paardenhandelaar die Hilhorst
heette en zelf geen kinderen had, wou mij eens ruilen voor 5 koeien.”
Met de nodige binnenpret zegt Lukie: “ Dan is het toch een wonder dat ik je voor niks mee
kon nemen. Intussen komt Joke een tweede bakje inschenken en ik vraag of zij naast het
huishouden ook buitenshuis heeft gewerkt. “Door de jaren heen heb ik diverse werkhuisjes
gehad. Om kinderen te laten leren kost veel geld. Mede daarom heb ik 16 jaar lang bij
aardappelboer en leliekweker Bergsma in Boyl gewerkt. Ik hielp daar bij het sorteren, maar
werkte ook vaak op het land. Vroeger had ik daar geen tijd voor maar nu mag ik graag
puzzelen en bovendien ga ik elke week een keer met Joke Bouma naar de Stinze te
zwemmen. Dat doen we al 33 jaar samen. Eerst waren we met zijn drieën, maar eentje is er
mee gestopt. Daarnaast bezoek ik zo nu en dan een rommelmarkt. Daar koop en verkoop ik
wat spulletjes en probeer er wat aan te verdienen. Die handelsgeest heb ik vast van mijn
vader geërfd. O ja, dat moet ik niet vergeten te zeggen, ik heb 25 keer de avondvierdaagse
mee gelopen. Nu we het over hobby’s hebben, blijkt dat Lukie ook noch wel het een en
ander te vertellen heeft. “Vroeger was het autocrossen, maar dat werd mij gaande weg te
duur. Mijn mooiste hobby was de tijd dat ik etherpiraat was . De” Zwarte Raaf” was in heel
Noord-Nederland tot in Noord- Holland en de Waddeneilanden te ontvangen. Elke
zaterdagavond was ik van 10 tot 2 uur in de lucht. Ik draaide alleen maar Nederlandstalige
muziek. Allerhande mensen kreeg ik dan aan de lijn. Soms voelde ik me een soort
sociaalwerker. De kans dat je gepakt werd met je clandestiene zender werd mij gaandeweg
te groot. Je was dan al je apparatuur kwijt en daarbij kreeg je ook nog een dikke bekeuring.
Samen met Wim Bos en nog een aantal anderen, die ook een clandestiene zender hadden,
zijn wij feitelijk de grondleggers geweest van wat nu Radio Centraal is”. Mijn telefoon gaat.
Een klant belt dat er direct een koe naar de noodslachting moet. Gelukkig had ik genoeg
aantekeningen en bijzonderheden op papier om het dorp te vertellen bij wie ik op bezoek
ben geweest. Terwijl ik bedank voor de ontvangst, koffie en het openhartige gesprek zegt
Lukie: “ ik wou dat iemand mij nog eens nodig had, maar helaas, de “motor” laat dat niet
meer toe”.
BS

Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op
20 november 2014
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 21 november 2013
3.
Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
4.
Jaarverslag en financieel verslag Plaatselijk Belang 2013-2014*
5.
Jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2013- 2014*
6.
Jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2013-2014*
7.
Jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer
8.
Kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting dorpscentrum
Pauze:
9.

Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang
Aftredend en niet herkiesbaar Corrie Hopman
Plaatselijk Belang draagt Neeltje de Groot voor
Benoeming leden feestcommissie
Aftredend en niet herkiesbaar Gerard Oosterhof
Voorgedragen wordt ?
Benoeming leden Stichting dorpscentrum
Aftredend en niet herkiesbaar Grietje Bosma en Gerard Baylè
Voorgedragen worden Hennie Kremers en ?
10. Kascommissie
Aftredend Bonne Speerstra en benoeming nieuw lid.
11. Dorpenvisie
- evaluatie 2014-2015
- voorstel 2015-2016
12. Rondvraag
DE LANTSCHEENE
Graag willen wij u en jou informeren over onze basisschool.
Wat gebeurt er?
Welke kansen zijn er voor deze school?
Welke steentje kun(t) U/jij bijdragen?

*De jaarverslagen zijn in de dorpskrant gepubliceerd.
Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft Plaatselijk Belang besloten om de financiële
verslagen niet meer in de dorpskrant te publiceren. Belangstellenden kunnen deze
verslagen opvragen bij plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl of telefonisch bij Corrie
Hopman 0561-615142. Tevens liggen deze stukken ter inzage bij de jaarvergadering.

Notulen van Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
Datum: 21 november 2013
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne
Aanwezig 49 personen
Afmeldingen: Marcel Smarius, Gertruid van Leeuwen, Carola Haven, Jan Menger, Annie
Kester
Er is een PP presentatie waarop de agenda en financiële cijfers gepresenteerd worden
1: Opening door de voorzitter
Voorzitter Hein de Vries opent de vergadering. Speciaal wordt welkom geheten Margreeth
Bloemhof, zij verzorgt het programma na de pauze en de politiek van Weststellingwerf.
2: Notulen van de jaarvergadering d.d. 12 november 2012
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist.
3: Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
Twee koffie en een consumptie komen voor rekening van de verenigingskas.
4: Jaarverslag en financieel verslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
2012-2013*
Nynke licht het jaarverslag toe. Corrie geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. Er
zijn geen vragen en/of opmerkingen.
5: Jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne
2012- 2013*
Rene geeft in vogelvlucht weer wat de Stichting gerealiseerd heeft in 2012-2013.
Daarnaast is er wifi in het dorpscentrum aangelegd. Maurik Mietes heeft de Stichting
geïnterviewd en in beeld gebracht hoe de taakverdeling is. Stichting gebruikt dit als
leidraad om de bestuurswisselingen te stroomlijnen. De taken per persoon zijn uit
evenwicht.
Gerben geeft uitleg over de cijfers van de Stichting, hier zijn geen vragen over.
6: Jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2012-2013*
Gerard Oosterhof onderbouwt de cijfers. De winst is minder groot dan andere jaren, dit
komt door het paasvuur en de gratis koffie en thee welke geschonken is in de middagen
op het dorpsfeest. Tevens geeft hij net als de voorgangers de verschillen weer in de
cijfers in vergelijking met vorig jaar.
7: Jaarverslag Redactie Dorpskrant, dorpsarchief en website beheer
Karin Witteveen heeft een toelichting op het jaarverslag
Nicolien woont hier ongeveer 7 jaar en zo lang zit ze ook in redactie dorpskrant,
allrounder, voorwoord, knip en plak werk, schrijven, eerst met schaar en later letterlijk.
Ze was ook contactpersoon voor de basisschool. Ze wordt hartelijk bedankt voor de
afgelopen jaren.
Over het dorpsarchief en website beheer zijn geen vragen. Henk Spijker: geen vragen.
Martin Kompaan en Corrie houden de site actueel. Zij sturen de mails rond en plaatsen
de foto’s op de site.
8: Kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting Dorpscentrum
Zowel Corrie als Gerard hadden het perfect voorelkaar. Alles was keurig afgecheckt, het
was keurig in orde.
Bonne vindt deze manier van modern presenteren heel snel gaan en geeft aan geen
kritische vragen te kunnen stellen. Bonne ziet de jaarcijfers graag op papier.
Maurik Mietes: In de dorpskrant staat dat iedereen een exemplaar opvragen voor de
vergadering, dus er is voldoende mogelijkheid ter voorbereiding.

Wieger en Hein hebben de kas gecontroleerd van Stichting Dorpscentrum, deze was
keurig in orde.
Pauze: Alle aanwezigen gaan naar de bovenverdieping van het dorpscentrum. Hier staat
een schitterende biljarttafel. Het biljart wordt geopend door Geert Hoekstra.
9. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
Plaatselijk Belang:
Aftredend en niet herkiesbaar Nynke Benedictus. Hein houd een afscheidswoord voor
Nynke en Nynke bedankt het Plaatselijk Belang voor de fijne samenwerking.
Plaatselijk Belang draagt Margreeth van den Berg voor. Margreeth stelt zichzelf voor. Er
zijn geen tegenkandidaten. Margreeth wordt welkom geheten.
Feestcommissie
Eelco Jan de Boer heeft een toepasselijk woordje voor Gerry Kompaan, zij wordt heel
hartelijk bedankt voor haar creatieve inzet. Ook Martin neemt afscheid. Martin is na
jeugdlid doorgestoomd als lid; Martin is breed inzetbaar.
Zowel Martin als Gerry worden hartelijk bedankt voor de inzet.
Martin wil feestcommissie heel hartelijk bedanken voor de hele leuke tijd. Martin draagt
officieel de voorzittershamer over aan Eelco Jan.
Henriette en Rene komen de feestcommissie versterken. Henriette stelt zichzelf voor.
Rene Meijer is niet aanwezig.
Stichting:
Benoeming leden Stichting dorpscentrum, Folkert neemt nog een periode aan.
10.
Kascommissie
Aftredend Trienke Elshof, ze wordt hartelijk bedankt. Eddy Reuvekamp meldt zich aan.
Samen met Bonne Speerstra vormt hij volgend jaar de kascommissie.
11.
Dorpenvisie
Evaluatie 2012-2013: jeugd en onderwijs
Hedy geeft een korte toelichting op de dorpenvisie en meldt alle activiteiten.
Jarno Oeben krijgt het woord en stelt zichzelf voor, hij is hier namens school en namens
MR. Jarno is vorig jaar begonnen op De Lantscheene; opvolger van Margriet Schreuder.
Vorig jaar zijn de contacten met PB opgestart.
School kan spullen kwijt in de berging van het sportterrein. Op vrijdagmiddagen krijgt
school hulp van mensen uit dorp voor onderwijs. Als school zijn ze er erg blij mee; de
extra handen en ook de extra kennis voor vakken die minder bekend zijn.
Als dorpen hebben we te maken met krimp. Alle kleine scholen met minder dan 100
leerlingen moeten dicht. De kleine scholentoeslag komt te vervallen.
Als school moet je op één of andere manier een samenwerking gaan vormen. Hoe zich
dat verhoud in relatie tot kleine scholen toeslag. Samen met MR en ouders zijn hier
avonden voor georganiseerd. Garanderen kunnen we niet, maar we gaan goed ons best
doen.
Met PB is school hierover in gesprek geweest. Op de Lantscheene krijgen de ideeën
steeds meer vorm. In De Lamer zijn ze afwachtender.
Maurik Mietes geeft toelichting: Los van de onderwijskundige kant heeft school in het
dorp een gemeenschapskant. Een school maakt een dorp.
Maurik en Nynke worden probleemeigenaar; hoe houden we school hier in de streek.
Volgende week gaan ze in gesprek met De Lamer.
Voor 2013-2014 hebben we thema ouderen. Als PB hebben zijn ouderen uitgenodigd
voor een koffietafelgesprek. De ontmoetingsplekken zijn voornamelijk buiten het dorp,
activiteiten ien ouderen liever in de middag.

Er is behoefte aan overname van klusjes, eventueel tegen vergoeding waarvoor een
bedrijf inhuren te groot is. Hierin wil PB ook jongeren en kinderen die meegaan met
ouders in betrekken.
PB gaat kijken of ze een soort hulpdienst kunnen organiseren. PB kijkt of ze vrijwilligers
in kaart kunnen brengen. We gaan ook jongeren benaderen. Ouderen zijn ook bereid
hiervoor te betalen.
Ook middels NL-doet willen we hier actie aan schenken.
Hieke: hoeveel ouderen zijn er in Sonnega-Oldetrijne. Er zijn 187 inwoners tussen 50 en
90 jaar.
Voor het jaar 2014-2015 wordt “Cultuur en historie” het thema.
12.
Rondvraag
Rene Zuidberg: Het biljart is geopend. Biljarters kunnen zich opgeven bij Rene. Er wordt
eerst geïnventariseerd wie interesse heeft en hierna wordt
Pieter Bethlehem: Begin van Sonnega wonen nieuwe bewoners. Verkeer coördinator
heeft daar een aantal keren gecontroleerd, maar kunnen niets vaststellen. De auto’s
staan half op de weg geparkeerd en er ontstaat een gevaarlijke situatie. Is dit in
samenspraak met PB gegaan ?
Deze actie hebben ze niet gedaan in overleg met PB. Ze hebben PB wel in kennis gesteld
dat er hard wordt gereden.
Henk Spijker geeft toelichting; er wordt echt hard gereden, het is druk en gevaarlijk voor
jonge kinderen. Er is veel verkeer van en naar MTC en manega.
Bonne Speerstra: stukje paralelweg is erg slecht. Op de beamer is een foto te zien van
de zeer slechte bermen. Ze hebben de sloten uitgebaggerd en hebben dit op de
middenberm neergelegd. Dit is provincie eigendom. Een fotosessie met brief op poten
mag er heen om de provincie daar verantwoordelijk voor te stellen.
Hedy heeft direct contact opgenomen met gemeente, deze heeft ons doorgestuurd naar
provincie. Provincie gaat bermen herstellen. De bagger wordt in het voorjaar opgeruimd.
Maandag is er contact opgenomen, dinsdag heeft provincie gereageerd, donderdag
hebben ze de weg schoongemaakt. Bonne als je iets ziet trek dan bij ons aan de bel.
Bonne Speerstra: Het basketbalbord is met klinkers begooid, hij is nu helemaal stuk. PB
pakt dit op. Kan paal niet naar sportveld ?
Hein sluit de vergadering en wil iedereen graag bedanken voor zijn inbreng en voor de
overweldigende opkomst.
Margreeth Bloemhof: stelt zichzelf voor, zij is wijkagent. Ze benadrukt dat het belangrijk
is dat er meldingen komen, hoe klein ze ook zijn. Margreeth is bereikbaar op 0900-8844,
mail of twitter. Het credo is nu: 112 daar pak je daders mee !
Margreeth laat een filmpje zien over inbraak waarin gezien wordt hoe gemakkelijk een
woning betreed baar is. In samenwerking met gemeente, PB, politie en woningbouw
hebben ze de voetjes actie.
Ze voelen aan deuren en auto’s, als deur los is dan leggen ze een voetje neer. Dit geeft
een grote bewustwording bij bewoners. Als woningen helemaal donker zijn; doet politie
een briefje in de bus.
Margreeth informeert ons over het aantal meldingen. Opvallend is dat wij als dorp slecht
op onze paspoorten passen !
Het mailadres komt op website van het dorp.

Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2013-2014
Het bestuur van het Plaatselijk Belang heeft dit jaar 8 keer vergaderd. Daarnaast is er
vergaderd met het bestuur van stichting Dorpscentrum, de feestcommissie en met de
commissie van het dorpsarchief. Tevens zijn er jaarvergaderingen geweest met Stichting
Dorpscentrum, de feestcommissie en de commissies van de dorpskrant, dorpsarchief en de
website. Vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang zijn externe bijeenkomsten bezocht,
waaronder bijeenkomsten van de VKD (Vereniging kleine dorpen Weststellingwerf) en de
gemeente.
De samenstelling van het bestuur van het Plaatselijk Belang is als volgt:
Voorzitter
Hein de Vries
aftredend 2015
Secretaris
Margreeth van den Berg
aftredend 2018
Penningmeester
Corrie Hopman
aftredend 2014
Bestuurslid
Wieger Schraa
aftredend 2016
Bestuurslid
Hedy Wiersma
aftredend 2017
Plaatselijk Belang heeft momenteel 161 leden. De contributie 2013-2014 bedraagt € 12,50.
Plaatselijk Belang heeft dit jaar verschillende activiteiten uitgevoerd. In de vorige
dorpskranten zijn de meeste activiteiten al nader toegelicht. Daarom wordt er een korte
opsomming van de georganiseerde activiteiten gegeven:
Voor de Jeugd:

Lampionoptocht, paaseieren zoeken, slagbal avonden en in het kader
van NL Doet is het basketbalbord gerepareerd en verplaatst naar het
sportveld. Er hebben dit jaar diverse overleggen plaatsgevonden met
Nynke Benedictus en Maurik Mietes van SchoolSamen.

Voor de Ouderen:

Voor het jaar 2013-2014 is vanuit de dorpenvisie gekozen voor het
thema ouderen. Helaas was de klusdag afgelast door te weinig
aangemelde klussen. Er zijn geen reacties ontvangen op de oproep in
de vorige dorpskrant voor ideeën voor het thema ouderen.

Veiligheid:

In samenwerking met de politie is een witte voetjes actie gehouden ter
bewustwording van het risico op ongenode gasten. Daarnaast is met
de provincie gesproken over oplossingen voor de natte bermen bij de
paralelweg van de Stuyvesantweg. Tevens heeft PB de plaatsing van
het snelheidsdisplay geregeld. Binnenkort worden de uitkomsten van
gemeten snelheden aan de Oppers met de gemeente geëvalueerd.

Overige:

In de zomer wordt wekelijks het standje opgeruimd en worden de
afvalbakken geleegd. Samen met het bestuur van het
Dorpscentrum is onlangs een deel van het parkeerterrein opnieuw
bestraat. Er is bezwaar ingediend tegen de bouwplannen op de locatie
Sonnegaweg en actie ondernomen tegen de berichtgeving in de krant.
Dit jaar zijn alle verzekeringen van het Plaatselijk Belang, Stichting
Dorpscentrum en de feestcommissie doorgelicht en ondergebracht bij
dezelfde maatschappij. Daarnaast zijn andere zaken op het gebied
openbare ruimte met de dorpencoördinator geregeld.

Vrijwilligers
De activiteiten in ons dorp worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Het
Plaatselijk Belang bedankt via deze weg alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de
activiteiten en werkzaamheden van het Plaatselijk Belang, het dorpscentrum, de
feestcommissie, de dorpskrant, het dorpsarchief, de website en SchoolSamen.

Jaarverslag Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne seizoen2013/2014
Ook dit jaar hadden we weer diverse activiteiten.
We begonnen het seizoen met Voor en Door het dorp.
Hier traden op:
Riet Pepers over de wereldwinkel,
Wouter Hofstee over zijn verzameling Batavus brommers,
Henk Kemper over zijn tocht op de motor door het Himalayagebergte.
Nynke Benedictes naar aanleiding van de Alternatieve Straatrace met een kwis over de Pieter
Stuyvesantweg.
Het dorpskoor met moderne liedjes.
Jacob Boersma over Radio Centraal, het Rode Kruis en Serious Request.
Voorleeskampioen Nienke Hof.
De playbackkampioenen Malon Reuvekamp en Celine Broekema.
Josephina Bakker met een kleine theatervoorstelling.
Een overvolle avond; zeer boeiend en divers.
In december hadden we de kerstsamenzang onder leiding van Ds. Schonewille
en de schone klanken van ons lokale zangkoor.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw een filmavond voor de basisschooljeugd.
Het nieuwe jaar begonnen we met Cabaret met Harm en Roelof uit Sleen. Ondanks de iets
lage opkomst was dit een klapper qua lachsalvo’s!!!
In maart was er de playbackshow voor de basisschoolkinderen. Er was zoveel opgave, dat er
een deelnamestop moest worden ingevoerd. En wat een talent zit er in deze twee dorpen.
Ongelooflijk…!!!
Na de vakantie was er de fietstocht met iets minder kilometers te fietsen,
maar we bezochten het varkensbedrijf van de familie Elshof,
de landschapsschilder Bakker en meubelmaker Richard Boers.
Zo ziet u maar weer : een bruisend jaarprogramma uit de twee bruisende dorpen!!!
Na de aanschaf van het biljart vorig jaar zijn we met 2 ploegen biljarters begonnen op
maandag voor de senioren en woensdag voor de semi -senioren of gevorderde jeugd (het is
maar hoe je je voelt…!!!). Voor deze 2e club is er nog plek. Dus heb je zin in een gezellige
avond en wil je graag het biljarten onder de knie krijgen, geef je op.
Daarnaast zijn we als bestuur bezig geweest met het creëren van een extra opslagruimte
boven de wc van de dames met ingang vanaf de 1e verdieping en dit is bijzonder goed gelukt.
Dit alles was natuurlijk nooit gelukt zonder onze grote groep vrijwilligers die wij als bestuur
vanaf deze plek van harte willen bedanken voor hun tijd en inzet.
Het bestuur van Stichting Dorpscentrum

Terugblik van de feestcommissie op het jaar 2014
Het afgelopen jaar heeft de feestcommissie weer de nodige uurtjes vergaderen gekost,
maar vooral ook leuke en gezellige acties. Ten eerste verwelkomden we Rene Meijer en
Henriette Stienstra, die als frisse wind, vers bloed en schone bezem de gelederen kwamen
versterken.
Zo rond Pasen werd duidelijk dat de oude bar echt niet meer aan moderne eisen van
tegenwoordig kon voldoen. Op juiste en verantwoorde wijze hebben wij afscheid genomen
van deze trouwe bar. Als spijkers konden praten..... :)
Al met al was het weer een geslaagd Paasvuur, met koffie en versnaperingen en gezelligheid,
zo midden in het weiland.
En dit alles ook nog voor een goed doel: tijdens het dorpsfeest werd met plezier een cheque
aan de Lantscheene overhandigd met de opbrengsten van deze avond.
Na nog een paar gezellige avonden (c.q. vergaderingen) werd het thema voor het komende
dorpsfeest bedacht, het werd “NIXX “.
Dit onderwerp was natuurlijk erg actueel na de aangescherpte regels voor alcoholgebruik
onder de jeugd. En een leuk thema, daar konden wij en ook dorpsgenoten goed mee uit de
voeten.
Wat ook onze aandacht vroeg was het feit dat we nu zonder bar zaten. En zeg nou zelf: een
feesttent zonder bar: dat is Nixx!! Er werd menig uurtje gezaagd, geschuurd en geschroefd.
Het geweldige resultaat heeft een ieder kunnen bewonderen en daarbij een trotse
feestcommissie. Daarnaast vroeg het opknappen van de feestaanhanger de nodige tijd, zweet
en arbeid. Die kan er ook weer menig feestjaar tegenaan!
De geweldige nieuwe bar, de vloerdelen, koelkast ,wc-wagen en de verlichting zijn overigens
te huur voor feesten en partijen binnen ons dorp.
Voor inlichtingen even Henk-Frans of Eelco Jan bellen.
Dat het feest weer een groot succes werd, hoeven wij eigenlijk niet meer te zeggen.
Wederom een tevreden commissie, en ook veel anderen met ons, zo hoorden wij.
De tent werd dit keer op de oude locatie naast het dorpscentrum opgezet. Even wennen, maar
volgens ons voor herhaling vatbaar. Het zag er allemaal weer gezellig uit, mede dankzij de
arbeid van de nodige hulptroepen! Daarvoor nogmaals bedankt allemaal!
Dit jaar nemen we afscheid van Gerard in de feestcommissie:
bedankt voor je enthousiaste en uniek inbreng, Gerard!
Henk-Frans neemt de taak van penningmeester over en Eelco is blijkbaar jeugd af,
en wordt daarom algemeen lid (hij telde al lang volledig mee, trouwens).
Wij gaan vol vertrouwen op naar het dorpsfeest 2015!
Met vriendelijke groet feestcommissie 2014,
Eelco Jan de Boer
voorzitter
Gerard Oosterhof
penningmeester
Henriette Stienstra secretaris
Anita de Heij
algemeen lid
René Meijer
algemeen lid
Henk Frans Ruiter algemeen lid
Eelco Witteveen
jeugdlid

Korte verslaglegging activiteiten dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne
Jaar: 2013/2014.
Leden commissie: Grietje Postma ( aftr.2015), Henk Spijker (aftr. 2013), Jan Boonstra
(aftr.2014).
De zittingsperiode voor Henk Spijker werd verlengd tot 2014.
De heren Boonstra en Spijker zijn niet herkiesbaar.
Activiteiten afgelopen jaar:
De commissie was zeer content met de interne verbouwing bij het dorpscentrum; waardoor
het dorpsarchief een eigen kamer heeft gekregen, waar de kasten met het archiefmateriaal
e.a. een plaats hebben gekregen. Tevens is/wordt het archief nog uitgebreid met een 2e
archiefkast ( afspraak met Pl. Belangbestuur).
De commissie heeft het afgelopen jaar, via de dorpskrant meerdere keren melding gemaakt
van hun activiteiten:
1. Betreffende een oproep om nog mogelijk archiefstukken te overleggen aan de
commissie ( hier is weinig respons op gekomen). Wel heeft de commissie een
interessant oud reglement gekregen van de vroegere begrafenis(buurt)-vereniging
Oldetrijne en een boekwerk over de familie Bootsma, die jaren in Sonnega hebben
gewerkt en gewoond.
2. De commissie heeft getracht de beschikbare archiefstukken overzichtelijk te
rubriceren en opgeslagen in ordners. Fotomateriaal is in fotoboekjes (met tekst)
geplaatst.
3. Verder zijn er diverse stukken gedigitaliseerd; maar hier ligt nog een “grote taak” om
dit verder te ontwikkelen en te actualiseren ( o.a. t.b.v. de website S/O)
4. De commissie heeft ( op verzoek) medewerking verleend aan de “historische markt” in
het gemeentehuis te Wolvega. Het dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne was hier
aanwezig met een eigen stand. O.a. werden gepresenteerd bovengenoemd
fotomateriaal en het boekwerkje “Onderzoek historische begraafplaatsen in het dorp
Sonnega” en de lesDVD “crash van de bommenwerper van de R.A.F. ( 16-12-1943) JB
545. De stand kreeg veel belangstelling. Een woord van dank aan Jacob Boersma is
op zijn plaats voor zijn ( digitale) assistentie.
Helaas was de belangstelling vanuit de dorpen Sonnega/Oldetrijne minimaal.
5. Het gebeurt regelmatig dat er ( schriftelijke) vragen binnenkomen van inwoners of
oud-inwoners of van personen die op zoek zijn naar hun roots (zelfs vanuit Amerika)
Deze vragen werden ook dit jaar uiteraard beantwoord. Tevens is getracht om
regelmatig een artikeltje te produceren voor de dorpskrant t.a.v.
historie/archiefzaken.

6. Het is voldoende bekend dat de huidige leden van de commissie zich bezig houden
met de ontwikkeling van een uitgebreid boekwerk over de historie en de
bewoning/bewoners van de beide dorpen. De ontwikkeling van genoemd boekwerk
(met veel fotomateriaal) vordert gestaag. De ontwikkeling van dit omvangrijke
boekwerk geschiedt onder de noemer van (met behulp van mede-geïnteresseerden)
door de “historische club”, welke club sinds jaar en dag bestaat in
Sonnega/Oldetrijne. De club is inmiddels officieel omgedoopt tot Stichting: Historie
Sonnega/Oldetrijne
Namens de commissie: JB

Jaarverslag Web beheer Sonnega-Oldetrijne
Er is weer een jaar voorbij. Het is lastig om de dorpssite actueel te houden. Door drukke
werkzaamheden van de web beheerders ontbreekt vaak de tijd. Martin Kompaan is ook nog
verhuisd het afgelopen jaar en zal om die reden zijn taak bij web beheer neerleggen. Voor
Corrie Hopman is haar termijn als lid van Plaatselijk Belang verstreken en ook zij zal
aftreden. Het bestuur van Plaatselijk Belang is in gesprek met een mogelijke nieuwe web
beheerder.
Mochten jullie nog dingen hebben, welke op de site moeten of rond door het dorp gestuurd
moeten worden, dan kunnen jullie deze naar 1 van ons sturen. Wij zullen deze dan plaatsen op
de site of rond sturen door het dorp. Uiteraard alleen als het voor en door het dorp is.
Web beheer Sonnega/Oldetrijne
Corrie Hopman & Martin Kompaan.

Het jaar 2014 van de redactie
Het was een rustig jaar voor ons drieën, Annie is ons team komen versterken vorig jaar
en dat is naar alle tevredenheid verlopen!
We bedanken Carola Haven voor het maken van de mooie voorplaten en uiteraard zijn wij
ook blij met de vrijwilligers die de verspreiding van het blad verzorgen. Onze hartelijke dank
daarvoor!!
We hadden wel gehoopt het nieuwe jaar in te kunnen gaan met een leuke, nieuwe pakkende
naam voor de krant, maar dat is helaas niet gelukt. Waarschijnlijk vinden jullie
“School/dorpskrant Sonnega Oldetrijne” een toepasselijke naam... :)
Suggesties zijn nog altijd welkom, zoals ook foto’s of ingezonden stukjes!
Wij wensen jullie zoals altijd, veel leesplezier!
De redactie School/dorpskrant Sonnega Oldetrijne 2014
Annie Kester, Karin Witteveen, Gerry Kompaan

