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Sonnega-Oldetrijne

Moderne kleding voor mannen en vrouwen.
We verkopen o.a kleding, schoenen, tassen en accessoires voor
een zeer betaalbare prijs.

Van Harenstraat 54
8471 JG, Wolvega (t.o. de kruidvat)
facebook.com/talitha’s fashion
website: talithasfashion.nl (binnenkort online)

Linda Vink
Fit & Fun Plaza
Grindweg 124
8471 EM Wolvega

6 - 218 208 40
+31(0)6
beaul
info@beaulinda.nl
beauli
www.beaulinda.nl
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Beste dorpsgenoten!

De bladeren kleuren weer fraai aan de bomen en de paddenstoelen verschijnen weer aan de kant
van de weg. Dus: het is tijd voor de herfsteditie van onze school-dorpskrant.
Er gebeurde niet zo veel rondom ons dorp en de dorpsgenoten, hier een greep uit het nieuws van de
afgelopen tijd.
Geweldig was natuurlijk dat ex-dorpsgenoot Jan Smink in Rotterdam zijn nationale kooktitel bij de
Bocuse d’Or wist te verlengen. Hij mag daardoor in de Europese finale proberen weer bij de
wereldtop te eindigen, net als twee jaar geleden. Ook Arrianne Aukes is een topper uit ons dorp,
maar tijdens het Europese freestyle windsurf tournament in oktober gooide een stevige griep roet in
het eten. Ze werd vierde, waar ze erg tevreden mee was, gezien de omstandigheden. En wij
natuurlijk ook! Proficiat Jan en Arrianne!!
Het score bord van de biljartclub van het dorpscentrum is met zijn tijd meegegaan, de club is sinds
kort de trotse eigenaar van een digitaal bord. Dus sjoemelen is er niet bij!
Er stond ook een mooi interview van Jan Boonstra in de Stellingwerf in de rubriek “praot mar raek”.
Zijn levensmotto is zeer toepasselijk op de toestand in de wereld en het zou mooi zijn als we hier wat
vaker aan zouden denken. We geven hem u hier nog even mee:
“ Geniet van het leven en wees dankbaar dat we hier vredig met elkaar mogen leven”.
In deze editie vindt u uiteraard ook weer de notulen van de vorige jaarvergadering van Plaatselijk
Belang. Dit ter voorbereiding van de aanstaande vergadering. Ook blikken diverse commissies terug
op het afgelopen jaar en vertellen in het kort over hun activiteiten in 2015.
Zoals altijd wensen wij u weer veel leesplezier en u weet het: als u zelf graag eens een stukje in wilt
sturen of heeft u een mooi onderwerp waar wij een stukje over kunnen schrijven, mail of bel ons.
Doe dit voor

25 februari 2016
Want dat is de sluitingsdatum voor de kopij!

Met vriendelijke groet
De redactie,
Karin Witteveen, Annie Kester en Gerry Kompaan

Burgerlijke stand
Op 3 september is Jennifer geboren, dochter van Egbert en Annelies Tietema-Brandsma,
zusje van Jessica en Chris.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte K.W.F. Kankerbestrijding.
Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor het K.W.F. kankerbestrijding. De opbrengst was deze keer
€ 446,78. Een mooi bedrag en ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar.
Een ieder die aan deze collecte heeft bijgedragen wordt weer heel hartelijk bedankt.
Ook bedank ik mijn medecollectantes waar op ik elk jaar weer een beroep kan doen t.w.:
Corry Baylé, Joke Bouwman, Henriëtte Samsom, Pietsje Schraa en Doortje Stroop voor hun inzet!
Hieke Speerstra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint Maarten

Op woensdag 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).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biljartclub Sonnega Oldetrijne

Biljartclub Sonnega Oldetrijne heeft een elektronisch scorebord gekregen mogelijk gemaakt door
de RABO bank zuidoost Friesland.

Dit jaar is er gekozen voor een plattelandskomedie genaamd:

GEKAKEL OM NIETS
Dit is geschreven door Theo Akkermans. De drie generaties Hoendenvangers
vormen een echt mannenhuishouden. Dit ging goed zolang er een huishoudster
in huis was, maar die gingen om verschillende reden nogal eens weg. De
oplossing zou zijn als Thomas zou gaan trouwen met Charlotte, maar gaat dit
dan ook echt gebeuren?
Wilt u graag weten hoe dit verhaal afloopt kom dan kijken op:

13 november 2015
Plaats: Victoria Park te Wolvega
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 10,00 aan de zaal verkrijgbaar
Iedereen is van harte welkom.

Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne

Sonnegaweg 30 8478 HC Sonnega tel. 0561-612720
E-Mail
: boonstra.jan@hetnet.nl
Website : www.sthistoriesonnega-oldetrijne.nl
Bankrelatie : Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Rekeningnr : NL87RABO0192099132
K.v.K nr
: 61603368
ANBI en Culturele ANBI-instelling: RSIN/Fiscaalno.854409786

Oktober 2015

Aan: Alle (oud)inwoners van de dorpen Sonnega en Oldetrijne en andere
belangstellenden.

Zoals bij velen bekend is het bestuur al langdurig bezig met het vervaardigen van
een uitgebreid naslagwerk over de historie van Sonnega en Oldetrijne.
Eindelijk is het dan zover. Het boekwerk zal binnenkort van de drukpers rollen.
Dit uitgebreide boekwerk vermeldt alle woningen met bewoners vanaf ongeveer 1900
tot nu en geeft tevens een uitgebreide schets van de (culturele) ontwikkelingen van
de beide dorpen in de afgelopen decennia.
Het unieke (historische) boek is voorzien van veel fotomateriaal van alle woningen
van vroeger en nu en met veel beschikbaar gestelde (oude)familiefoto’s en telt bijna
500 pagina’s en is getiteld: Sonnega en Oldetrijne “van vroeger tot nu”.
We zullen het boek presenteren op:
Zaterdag 21 november 2015; aanvang 14:30 uur in het dorpscentrum te
Oldetrijne, Kerkhofslaan 4.

Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Tevens bestaat dan de mogelijkheid om dit prachtige boek (30 euro per boek) aan te
schaffen en daarna nog even gezellig na te praten over ‘van alles en nog wat’.
Het eerste exemplaar zal in ontvangst worden genomen door de Wethouder van de
Gemeente Weststellingwerf de heer C. Trompetter.
De bestuursleden: Jan Boonstra, Grietje Postma, Henk Spijker

1965, een vruchtbaar jaar.
Het was bijzonder opvallend hoeveel dorpsgenoten er zijn geboren in het jaar 1965, dus dit
jaar de leeftijd van 50 jaar hebben gevierd. Wij zijn daarom eens in het verleden gedoken.
Het bleek dat 1964 een extreem koude maand december had, met in de kerstnacht zware
sneeuwval. De eerste volledige witte kerst sinds 1950 is een feit.
Dit zou een reden kunnen wezen om elkaar natuurlijk eens extra aan te kruipen.
1965 bleek het eerste jaar te zijn van de nu zo populaire Scheveningse Nieuwjaarsduik, toen
met welgeteld 8 deelnemers.
Ook was dit het jaar dat prinses Margriet is verloofd met Pieter van Vollenhoven.
Radio Veronica zendt de allereerste top 40 uit waarin 3 singles staan van de Rolling-Stones,
en de allereerste nr. 1 van die top 40 is: Feeling Good van de Beatles.
Populaire tv serie is natuurlijk Swiebertje. Het beeldje van Manneke Pis wordt uit Brussel
gestolen dat jaar.
1965 was ook het geboortejaar van o.a.:
Natasja Froger, Jeroen van Inkel, Humberto
Tan, Famke Janssen en Heleen van Royen.
De hit van dat jaar is: De dans van Zorba
van trio Hellenigue.

Bijzonder is dat wij zonder moeite 6 dorpsgenoten
op kunnen noemen waarvan wij weten dat ze dit
jaar Sara of Abraham voorbij hebben zien komen.
Dit zijn: Gerry Kompaan, Pieter Bethlehem, Nico
Samsom, Henk Elshof, René Zuidberg en Hennie
Oosterhof.
Er zullen er vast nog meer zijn, maar die zijn bij
ons niet bekend.
Ook waren er bij ons 3 echtparen bekend die dit jaar 50 jaar getrouwd waren, nl. Albert en
Ina van Veen, Fre en Julia Roos, en Wim en Mien de Vries. Ook heel bijzonder tegenwoordig.
Nu allemaal op naar de 60 jaar met z’n allen.
van de redactie.

Rectificatie.
In de vorige editie van deze krant stond een verhaaltje over een beton plaat c.q. deksel dat tijdens de
tuinrenovatie bij de familie Adams-Krediet aan Sinnemaslaantje tevoorschijn kwam. Dit moet zijn:
aan het Vlodderslaantje. Toen ik een bezoekje aan de oudste inwoner van Sonnega m.n . Jan de
Kroon bracht, werd ik attent gemaakt op dit foutje.
Jan de Kroon vertelde mij het volgende: “ De Familie Vlodder woonde op een klein boerderijtje aan
dat laantje wat jaren geleden al is afgebroken. Het stukje pad vanaf de P.S.weg werd in de volksmond
naar deze familie vernoemd. Het boerderijtje stond een 50 meter achter de woning waar nu de
familie Hommes woont. Oftewel , als je vanaf de PS weg door dat pad naar de manage gaat in de
buurt van het driesprongetje. Recht af kun je verder over het schelpenpaadje naar de Sonnegaweg,
links af naar de manege. Na de Vlodders woonde Catrinus Buisman er. In het begin van de
zestigerjaren is er naast zijn boerderijtje een luchtwachttoren gebouwd die in de tachtigerjaren al
weer is afgebroken. In het boek dat in 2008 door de Historische Club Sonnega-Oldetrijne is
uitgegeven staat het boerderijtje met de toren er naast nog op de foto afgebeeld”, aldus Jan de
Kroon.
Koude oorlog
Alhoewel ik mij nog maar vaag die toren kan herinneren was mijn nieuwsgierigheid toch gewekt.
Dus maar eens aan het googlen.
Na de 2de wereldoorlog dacht de regering zich te moeten bewapenen tegen de al maar groter
wordende Russische bedreigingen. De bevolking moest beschermd worden voor een eventuele
nucleaire Russische aanval. In 1961 werd er door Buitenlandse zaken bij alle gezinnen een brief
bezorgd waar in te lezen stond wat men moest doen bij een atoomaanval.
a. Schuilplaats inrichten of
b. naar de kelder vluchten
c. geen kelder dan onder de trap
d. onder de tafel of bureau kruipen.
Oktober 1962 brak de Cuba crisis uit. Een atoomoorlog tussen Rusland en de V.S. leek reëel.
Al ver voor die tijd n.l. in 1952 was de BB ( Bescherming Burgerbevolking) opgericht. Het doel was,
dat dit korps uit vrijwilligers zou bestaan. Het bleek moeilijk te zijn om voldoende mensen hier voor
te kunnen vinden. In de bloeiperiode waren toch maar liefst 165000 mensen min of meer actief
binnen deze organisatie. Terwijl de regering wel wist dat je je amper kon beschermen tegen een
atoomaanval dacht men met zo’n organisatie eenheid, saamhorigheid en moed onder de bevolking
te bewerkstelligen. Bij calamiteiten moest men mensen redden en branden blussen. Jonge mannen,
zoals mijn broer Jelte, kregen vrijstelling van militaire dienst wegen onmisbaarheid op de boerderij.
Hij moest zich daarna wel regelmatig melden bij de plaatselijke BB voor een oefening, weet ik nog.
De genen die werden afgekeurd waren wel vrijgesteld voor deze vervangende dienst. Mijn broer
negeerde meestal de oproep en hoorde er daarna niks meer van.
Op internet kom ik artikels tegen, die de BB organisatie omschrijven als een zootje. Alleen de
ambtenaren geloofden nog in hun eigen propaganda.
Min. Van Binnenlandse zaken en vice premier Hans Wiegel (1977-1981)geloofde niet meer in de
slagkracht van de BB. Hij kon de politiek daarvan overtuigen. In 1986 is de organisatie opgeheven en
haar taken zijn overgenomen door de Brandweer en het Rode Kruis.

BB Luchtwachttorens
Rusland werd gezien als een grote bedreiging. West Europa en dus ook Nederland moest alert zijn
op een aanval uit het oosten. Vijandige vliegtuigen moesten tijdig worden ontdekt. Mede doordat
men laagvliegende toestellen niet op de radar kon signaleren achtte men uitkijktorens van groot
belang.
Er werd besloten luchtwachttorens te bouwen verdeeld over heel Nederland. Er werden maar liefst
276 uitkijkposten ingericht. De helft van de uitkijkposten werd op bestaande hooggelegen gebouwen
geplaatst. De andere uitkijkposten werden van betonelementen opgebouwd en gesitueerd op hoog
gelegen stukken grond. Zo’n hooggelegen stukje grond vond men aan Vlodderslaantje in Sonnega. De
enigste toren die in
Friesland nog rijk is
staat in Oudemirdum
en is nu particulier
bezit. Wegens
betonrot is het niet
meer raadzaam die te
beklimmen. Met een
verrekijker kon men
met gemak over het
IJsselmeer de kust van
Noord-Holland zien.
Friesland werd in
ringen verdeeld. De
ringen stonden in
contact met de
Provinciale
Commandobunker in
Grou. Deze bunker uit
de tijd van de Koude
Oorlog is de enige die
nog geheel in
oorspronkelijke staat verkeerd en is te bezichtigen wat zeker de moeite waard is. De bunker is nu
eigendom van de KPN.
Volgens Jan de Kroon zou het betondeksel, dat werd gevonden in de tuin bij de familie AdamsKrediet, best eens een restant kunnen zijn van de toren.
Door de annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH 17 staan de Oost-West verhoudingen
weer flink op scherp. De koude oorlog is anno 2015 weer opgelaaid. Het is niet te hopen dat we met
een overlevingspakket, een radio op batterijen in de kelder, onder de trap, tafel of bureau moeten
schuilen voor een aanval uit het oosten.

Zo zag de BB luchtwachttoren die in Sonnega stond er uit en was 14.30 hoog.

Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op
19 november 2015
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 22 november 2014
3.
Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
4.
Jaarverslag en financieel verslag Plaatselijk Belang 2014-2015*
5.
Jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2014- 2015*
6.
Jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2014-2015*
7.
Jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer
8.
Kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting dorpscentrum
9.
SchoolSamen
Pauze:
9.

Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang
Aftredend en niet herkiesbaar Hein de Vries
Plaatselijk Belang draagt Kees Verschuuren voor
Benoeming leden feestcommissie
Aftredend en niet herkiesbaar ?
Voorgedragen ?
Benoeming leden Stichting dorpscentrum
Aftredend en niet herkiesbaar ?
Voorgedragen ?
10. Kascommissie
Aftredend Eddy Reuvekamp en benoeming nieuw lid.
11. Dorpenvisie
12. Rondvraag
Graag willen wij u informeren over energie mogelijkheden
De heer Johan Germeraad praat ons bij en komt met ideeën

*De jaarverslagen zijn in de dorpskrant gepubliceerd.
Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft Plaatselijk Belang besloten om de financiële
verslagen van niet meer in de dorpskrant te publiceren. Belangstellenden kunnen deze
verslagen opvragen bij plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl of telefonisch bij Neeltje
de Groot 06-19015805. Tevens liggen deze stukken ter inzage bij de jaarvergadering.

Notulen van Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
Datum 20 november 2014
Aanvang: 20.00 uur in het dorpscentrum te Oldetijne
Aanwezig: 44 personen
Afmelding van T Dijkstra, fam Schipmolder, Gertrud van Leeuwen (groen links) en Marcel
Bos (CDA)
Namens de gemeente is Klaas Hallema is aanwezig
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Hein de Vries opent de vergadering. Een speciaal welkom voor dames
Krikke (Kinderkei) Maurik Mietes en Nynke Benedictus (school samen)
Helaas hebben de heren Oeben (Lantscheene) en Kuiper (Rietnymf) zich
afgemeld.
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 21 november 2013
Notulen worden onveranderd vastgesteld met dank voor de notulist
3. Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
De koffie is voor rekening van PB de overige consumpties zijn voor eigen
rekening. Verder geen mededelingen.
4. Jaarverslag en financieel verslag Plaatselijk Belang 2013-2014
Geen vragen over het jaarverslag
Financieel verslag: kosten AED? Dit is voor vervanging van de batterijen
Ook dit jaar zal de contributie per mail gevraagd worden. De contributie is ook
dit jaar weer € 12.50
5. Jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 20132014*
De heer Boonstra vraagt om voortaan het rooster van aftreden weer te
vermelden in het verslag. Rene Zuidberg doet in het kort verslag van de
activiteiten van het afgelopen jaar
Henk Frans de Ruiter wordt bedankt voor het maken van de ruimte voor het
dorpsarchief (boven de dames toilet). Verder bedankt de voorzitter van de
stichting ALLE vrijwilligers, met name wordt Sake Venema genoemd.
Gerben Ziel doet verslag over de financiën. Het is een goed jaar geweest.
Er is onderhoud uitgevoerd: voegwerk. Deels zijn deze kosten betaald door
Harten 10.
6. Jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2013-2014
Er zijn geen vragen over het jaarverslag.
Gerard Oosterhof doet het financiële verslag: er is op de inventaris afgeboekt en
geïnvesteerd in een nieuwe bar voor in de feesttent. Door deze zaken is een
verlies ( interen op de reserve)
Annie Kester vraagt waarom de koffie gratis was tijdens het dorpsfeest. De
commissie wilde dit doen als een gebaar naar het dorp (er was genoeg geld in de
reserve pot. De commissie zal nadenken of zij dit volgend jaar weer doen.
7. Jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer
Geen bijzonderheden
8. Kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting
dorpscentrum
De heren Speerstra en Reuvekamp hebben de boeken van PB gecontroleerd.
Bonne Speerstra doet verslag: er is een klein ding gevonden: wel een bon met
kosten voor € 9,00 maar geen uitgaven. Dit wordt hersteld
Verder geen opmerkingen

Controle van de boeken van de feestcommissie liep wat lastig: er was onduidelijkheid
wie de boeken moest controleren. Bonne Speerstra heeft nog wel naar de boeken
gekeken maar kon niet alles goed bekijken. Zijn eerste indruk was goed.
Afgesproken wordt dat volgend jaar de cijfers van 2 jaar worden bekeken en
besproken.
Voor volgend jaar zal het bestuur van PB beter de controles coördineren
PB controleert de Stichting en de feestcommissie.
De kascommissie controleert PB en dus ook de feestcommissie
Pauze:
Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang
Aftredend en niet herkiesbaar is Corrie Hopman. Voorzitter Hein de Vries bedankt
Corrie hartelijk voor haar inzet. PB draagt Neeltje de Groot voor. Er zijn geen
tegenkandidaten. Neeltje stelt zich zelf voor en wordt hartelijk welkom geheten
Benoeming leden feestcommissie
Eelco Jan de Boer spreek de aftredende Gerard Oosterhof hartelijk toe en bedankt
hem voor de grote inzet en fijne samenwerking. Verder wordt gemeld dat Eelco
Witteveen als lid bij de feestcommissie komt en Laura Oosterhof en Jasper
Drienhuizen toetreden als jeugdleden.
Benoeming leden Stichting dorpscentrum
Rene Zuidberg bedankt Gerard Baylè en Grietje Bosma voor het geweldig inzet: deze
leden zullen zeer gemist worden. Zij pakten veel zaken op en Gerard was mn altijd te
Vinden het dorpscentrum.
Gerard en Grietje bedankten iedereen voor de fijne samenwerking. Grietje benoemd
nog even dat zij lid werd toen zij pas in het dorp woonde. Mede door dit werk heeft
zijn veel bewoners leren kennen en voelde zij zich al snel thuis.
Hennie Kremers wordt welkom geheten als nieuw lid. Hennie stel zich zelf even voor.
Er wordt nog gezocht naar een 5e lid.
Dorpsarchief
Hein de Vries bedankt de heren Boonstra en Spijker voor hun inzet voor het
dorpsarchief. Zij hebben dit archief in het leven geroepen en hier veel tijd in
gestoken. De heren roepen een ieder op om informatie te blijven sturen/brengen naar
het dorpsarchief.
Wij zijn op zoek naar opvolgers.
Webbeheer:
Aftreden Martin Kompaan en Corrie Hopman. Deze leden worden bedankt voor hun
inzet.
Mans Schaaphok gaat nu het webbeheer overnemen.
Kascommissie:
Bonne Speerstra treedt af. Hij wordt bedankt voor de controles.
Nieuwe leden Eddy Reuvekamp (2e jaar) en Gerard Baylè

Dorpenvisie:
Hedy Wierma doet verslag van het afgelopen jaar. Afgelopen jaar stonden de
ouderen centraal. Het de bijdrage van het oranjefonds mochten wij niet gebruiken
voor dit doel. Onze actie voor klussen is helaas niet gelukt: er waren wel klussers
(ook jeugd!) maar helaas maar 1 klus. De actie is afgeblazen maar uiteraard is de
klus wel geklaard. Verder waren er dit jaar niet zo veel activiteiten.
Voor dit seizoen staat het thema cultuur en historie op het programma.
Voor 2015–2016 heeft het bestuur besloten om de dorpenvisie actueel te gaan
maken.
Rondvraag
Anneke Bergman heeft een vraag over de AED. Hoe werkt dit precies. Er hangt een
apparaat bij de manege, maar weet iedereen dit? Kan iedereen erbij?
Martin Kompaan kan ons iets meer hierover vertellen: bij een melding via 112 komt
er een SMS ronde bij mensen die hierbij aangesloten zijn. (dit zijn mensen die weten
hoe een AED werkt)
Grietje Postma vult aan: zij verwijst naar de site Hartslag nu.
Eddy Reuvekamp doet de suggestie om de procedure rondom de AED te vermelden
via de dorpsmail en dorpskrant.
Annie Kester: er zijn nu extra uitvoegstroken gemaakt langs de Meenthe en
Merriemaden. Het zou zeer fijn zijn als deze blijven liggen.
Het bestuur kan melden dat dit verzoek inmiddels via de gemeente is gedaan.
Klaas Hallema: kan geen toezegging doen maar begrijpt ons verzoek wel.
De suggestie komt dat PB misschien rechtstreek een verzoek kan doen bij Vermillion.
Bonne Speerstra: Vermillion wil iets voor het dorp doen is er gezegd.
Annie Kester: de lantaarnpalen aan de Meenthe/Merriemaden doen het nooit
PB heeft dit al meerdere malen gemeld bij de gemeente.
Klaas Hallema: het is wel bekend dat dit type lamp hier niet werkt. Er wordt gewerkt
aan een alternatief. Hij hoopt dat er binnen een jaar een goede oplossing is.
Grietje Bosma heeft kleedjes gemaakt voor de tafels
Iedereen wordt bedankt voor de zijn/haar komst en inbreng.
Het woord wordt gegeven aan de commissie Samen School.

Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2014-2015
Plaatselijk Belang
Sonnega-Oldetrijne

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, dorpskrant en website. Vanuit het bestuur van
Plaatselijk Belang zijn externe bijeenkomsten bezocht, waaronder bijeenkomsten van
de VKD (Vereniging kleine dorpen Weststellingwerf) en de gemeente.
Verder is het bestuur 2x extra bij elkaar geweest om de dorpenvisie te vernieuwen.
De samenstelling van het bestuur van het Plaatselijk Belang is als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Hein de Vries
Margreeth van den Berg
Neeltje de groot
Wieger Schraa
Hedy Wiersma

aftredend 2015
aftredend 2018
aftredend 2019
aftredend 2016
aftredend 2017

Plaatselijk Belang heeft momenteel 160 leden. De contributie 2014-2015 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 was er weer de lampionen optocht en paaseieren zoeken.
Heel bijzonder was dit jaar 4 mei. Op 4 mei kregen wij bezoek van de fam. Thomas
uit Wales. Zij zijn familie van 1 van omgekomen piloten uit het vliegtuig dat in de
buurt van de Sasweg neergehaald is in de twee wereld oorlog. Omdat dit bezoek in
de mei vakantie viel zijn kinderen van groep 6,7 en 8 in de week hiervoor naar de
begraafplaats in Wolvega geweest. De familie Thomas heeft voor de school een
mooi cadeau mee genomen. Dit staat inmiddels op school.
Nog recent heeft het PB u uitgenodigd om met elkaar te praten over onze dorpen.
Om de dorpenvisie te vernieuwen is uw mening ook belangrijk. Deze avond is niet
door veel mensen bezocht maar we hebben met elkaar goede gesprekken gevoerd
over wat is nu belangrijk is onze dorpen. Duidelijk is wel dat saamhorigheid
belangrijkheid is. Zowel het dorpscentrum als de school zijn belangrijke
ontmoetingsplaatsen in onze dorpen.
In de zomer wordt wekelijks het strandje opgeruimd en worden de afvalbakken
geleegd.
Als laatste en misschien wel het belangrijkste:
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.
Oktober 2015, Plaatselijk Belang

JAAROVERZICHT STICHTING DORPSCENTRUM 2014/2015
Weer een jaar voorbij met allerlei activiteiten.
We hebben een poosje gedraaid zonder voltallig bestuur.
Maar zijn blij dat we 2 personen bereid hebben gevonden om deel te nemen aan ons bestuur.
Met vol enthousiasme zijn ze al ingewerkt.
Dit jaar is aftredend, maar niet herkiesbaar Gerben Ziel.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit(bij goedkeuring op de jaarvergadering):
Voorzitter
: René Zuidberg aftredend in 2015 (herkiesbaar)
Secretaris
: Ilse Bosma
aftredend in 2018(herkiesbaar)
Penningmeester : Brenda Smit
aftredend in 2018 (herkiesbaar)
Drank en logistiek: Folkert Heida aftredend in 2016(niet herkiesbaar)
Boekingen
: Henny Kremers aftredend in 2017 (herkiesbaar)
Ons boekjaar loopt altijd van 1oktober t/m 31 september en is dus al afgelopen.
Onze financiële jaarcijfers zijn te zien op de jaarvergadering.
In dat jaar waren de activiteiten als volgt:
* In oktober begonnen we met Voor en Door het Dorp.
Op deze avond deed Trienke Elshof een verslag over haar reis met Agriterra naar Oeganda.
Jan van der Wal vertelde over zijn beroep als rijtuigbouwer van Friese sjezen.
En Maaike Baylé deed verslag van allerlei reizen die ze ondernomen had naar alle uithoeken
van onze wereldbol.
Dit alles werd omlijst met muzikale medewerking van de winnaars van de playbackshow.
En natijd met de band Ex-Aequo.
*In november de jaarvergadering
*In december de Kerstsamenzang met als thema: de man die vuur kwam brengen.
Onder leiding van Ds. Jan Schonewille.
En een filmavond voor de jeugd.
*In januari hebben wij medewerking verleent aan de Nieuwjaarslunch op het strandje aan de
Linde, onder leiding van Nynke Benedictus en Carola haven.
*In februari hadden wij een avond voor de vele vrijwilligers voor hun hulp gedurende de
afgelopen tijd. Als dank hadden we een lopend buffet en een drankje.
*In maart hadden we de playbackshow voor de basisschool leerlingen.
En een politiek café ivm. de provinciale verkiezingen.
Onder leiding van Sippie Tichelaar
*In april hebben we onze medewerking verleent aan de steeds uitdijende sport in onze dorpen:
het touwtrekken. De initiatief nemers waren de touwtrek club OSTP en werd gehouden in de
schuur van de Fam. Bergman.
*En de laatste activiteit in dat jaar was in augustus.
Op een avond werd de fietstocht gereden dmv. een boerenfietsapp; informatie over de route
en waar je langs moest rijden werd door je smartphone ter gehore gebracht.
Deze was diezelfde middag officieel geopend. Hierin kwamen ook filmpjes voor met info
over activiteiten onderweg ondermeer met medewerking van ene aantal agrariërs uit onze
dorpen.
Zo zie je maar weer er was weer heel wat te doen en dat had niet gekund zonder medewerking
van onze grote groep vrijwilligers. Hen wil ik dan ook vanaf deze plaats van harte bedanken
voor hun medewerking en inzet.
Namens het Bestuur Stichting Dorpscentrum.

Jaar 2015 met de feestcommissie…
Het jaar 2015 ligt alweer bijna achter ons, in elk geval wat betreft de activiteiten van de
feestcommissie. Het waren weer geslaagde en gezellige vergaderingen dit jaar met twee
nieuwe jeugdleden Jasper Drienhuizen en Laura Oosterhof.
Dit jaar heeft de feestcommissie het paasvuur weer georganiseerd. En de opbrengst hiervan
is besteed voor het kopen van palen voor ieder uit het dorp. Zodat iedereen de paal met het
dorpsfeest kon versieren naar het thema van Winterkolder. De dorpsbewoners hebben dit
goed opgepakt, er kwamen verrassende creaties uit.
Het dorpsfeest was wederom weer geslaagd. Elk jaar is het weer een uitdaging voor de
feestcommissie om voor alle inwoners en leeftijdsgroepen een passend programma te
bedenken. Het stamppotbuffet en de bobslee race pasten erg goed in het thema
Winterkolder.
Wij zijn als feestcommissie weer erg tevreden met het dorpsfeest 2015. Uiteraard staan wij
open voor ideeën voor het komende dorpsfeest en hopen op net zo’n succesvol feest als
voorgaande jaren.
Dit jaar nemen Anita de Heij en René Meijer afscheid van de feestcommissie. Wij willen jullie
ontzettend bedanken voor jullie inzet.
Met vriendelijke groeten,
Uw feestcommissie 2015/2016
Anita de Heij
Lid/aftredend
René Meijer
Lid/aftredend
Eelco Jan de Boer
Voorzitter
Henk Frans
Penningmeester
Henriette Stienstra Secretaresse
Eelco Witteveen
Lid
Jasper Drienhuizen Jeugdlid
Laura Oosterhof
Jeugdlid

(2015)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2018)

Het jaar 2015 van de redactie

Het was wederom een “ gewoon jaar” voor de redactie. Geen schokkende dingen eigenlijk, er
moest drie keer een dorpskrant komen en dat is wederom gelukt. De inbreng van
dorpsgenoten qua kopij en nieuwe naam zou misschien wat groter geweest kunnen zijn, maar
ons hoor je niet klagen; velen lezen met plezier de dorpskrant en daar zijn wij ook al blij mee!
Uiteraard bedanken wij wederom Carola Haven voor het maken van de mooie voorplaten en
onze vrijwilligers voor het vlot en stipt rondbrengen van de kranten.
Dit “jaarverslagje” mag eigenlijk de naam niet dragen, maar meer valt er wat ons betreft niet
aan toe te voegen.
Behalve dat wij uiteraard iedereen weer veel leesplezier wensen in het komende jaar
De redactie van de School-Dorpskrant Sonnega-Oldetrijne 2015:
Karin Witteveen, Annie Kester en Gerry Kompaan.

Plaatselijk Belang
Hein de Vries
voorzitter
Margreeth van den Berg
secretaris
Neeltje de Groot
penningmeester
Wieger Schraa
lid
Hedy Wiersma
lid
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl

851240
499258
499305
499409
618953

Stichting Dorpscentrum
René Zuidberg
voorzitter
Folkert Heida
secretaris
Gerben Ziel
penningmeester
Hennie Kremers
lid / boekingen
E-mail: dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl

499363
499254
618953
499506

Feestcommissie
Eelco Jan de Boer
voorzitter
Henriëtte Stienstra
secretaris
Henk Frans Ruiter
penningmeester
Anita de Heij
lid
Eelco Witteveen
lid
René Meijer
lid
Laura Oosterhof
jeugdlid
Jasper Drienhuizen
jeugdlid
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl

475940
06-30870559
06-10179585
611699
06-48469082
06-50255715

Dorpsarchief
Grietje Postma
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl

06-25552419

Webbeheer
Mans Schaaphok
E-mail: mansschaaphok@hotmail.com

612015

Redactie dorpskrant
Annie Kester
499379
Gerry Kompaan
06-38417360
Karin Witteveen
499232
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl

Website: www.sonnega-oldetrijne.nl

Precies
Al uw cijfers op een rijtje.
Administratiekantoor
Joke van de Wal
voor ondernemer en particulier.
Hovenier
Terreinbeheer
Tuinaanleg
Maai- en klepelwerk

x
x
x
x
x

Administratieve dienstverlening.
Jaarwerk.
Aangiften inkomsten- en omzetbelasting.
Startersbegeleiding.
Aanvraag toeslagen.

Onkruid-, alg-, en aanslagbestrijding
Boomverzorging en Boomrooijerij
Walbeschoeiing

Pieter Stuyvesantweg 110
8481 JA Nijetrijne

Gladheidsbestrijding
Levering van:
plantgoed, hout, zand, grond, compost en teeltaarde

Tel: 0561 - 820999 / www.derijkgroen.nl

Email: aluwcijfersopeenrijtje@gmail.com
Telefoon 06 46405042
KvK 61440612

o.a.

Chantelle
Passionata
Felina
Mey
Ten Cate
Hom
Sloggi
Marie Jo
Prima Donna

