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Beste dorpsgenoten!
Met de zomer wil het vooralsnog niet echt lukken, maar de nieuwe dorpskrant is
weer klaar!
Uiteraard met foto's en verslag van het dorpsfeest, wat dit jaar wederom een
groot succes was! Ook een mooi interview van Bonne Speerstra en bijdragen
van andere dorpsgenoten.
In de Stellingwerf kwamen we regelmatig een dorpsgenoot tegen, een greep uit
deze artikelen en foto's:
In februari haalde Fokke Dijkstra de krant met zijn natuurexcursie en stond
menig boer uit de omgeving bezorgd op de foto bij een artikel over de
oprukkende muizen.
Voorzitter Trienke Elshof nam afscheid van de penningmeester van LTO
Weststellingwerf en er dreigde een fusie van de scholen van Oldelamer,
Oldetrijne en de Hoeve.
Hedy Smits begon een nieuwe revuegroep, waar wij tijdens het dorpsfeest allen
getuige van konden zijn.
In maart stonden Anthony, Lynn en Friso Jan mooi op de foto terwijl ze
meededen aan de playbackshow in het dorpshuis. Dorp en school gingen samen
naar het concertgebouw en de krachtpatsers van OSTP demonstreerden hun
kunnen.
Op 10 april werd erbij de familie Bergman een touwtrekwedstrijd georganiseerd.
In mei kwamen de Britse nabestaanden vanThomas William Rees naar
Oldetrijne en brachten een bezoek aan het monument aan de Meenthe.
In juni gaf Gerda Schuurer een openhartig interview, met daarbij een hele mooie
foto van oma Gerda met kleindochter Merel. Surfster Arrianne Aukes won de
Nederlandse titel, oud-dorpsgenoot Johan Smink kondigt aan nog een keer mee
te zullen doen aan de internationale kookwedstrijd Bocuse d'Or en Meinte
Boersma verzorgde het lammetjesaaien op De Lantscheene.
Tot zover de andere krant,
wij wensen jullie veel leesplezier met deze krant,
Redactie school-dorpskrant
Karin Witteveen, Annie Kester, Gerry Kompaan

Inleveringsdatum copy voor de volgende dorpskrant: 15 oktober 2015

Burgerlijke stand
Overleden:
- De heer W.J. Mekenkamp van de Kerkhofslaan 6 is op 11 februari 2015 overleden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Even voorstellen ….
Ons werd gevraagd om een stukje te schrijven voorin het dorpskrant. Wij zijn Bodiem Tromp (26) en
Annick Koning (22). Sinds een paar maanden wonen wij in Sonnega op nr 6. Via vrienden die er eerst
woonden en die een huis gingen kopen, konden wij dit huis intrekken. Dit is ons eerste huisje en we
voelen ons hier al helemaal thuis, samen met onze kat Django. Verder werken wij allebei. Als hobby
is Bodiem graag bezig in de tuin en met klussen en Annick korfbalt bij kv sco. Wij hopen op een fijne
tijd in Sonnega. En als je eens een praatje wil komen maken, kom dan gerust even langs.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wist u dat ….
…. De jaarvergadering van Plaatselijk Belang wordt gehouden op 19 november 2015.
…. De toneeluitvoering van Samen Een is dit jaar op 13 november om 20.00 uur in het Victoria Park.
…. De internationale, non-profit, uitwisselingsorganisatie AFS is in Fryslân op zoek naar
gastgezinnen voor een aantal jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar. Voor vragen kunt u terecht bij
Antsje Schoenmakers, 0512-841750 / afsfryslan@hotmail.com / www.afs.nl
…. De Voedingsdienst van Lycklama Stins bezorgt Warme Tafeltje Dekje Maaltijden in heel
Weststellingwerf. Tafeltje Dekje Maaltijdservice van Zorggroep Liante zorgt voor een gevarieerde
warme maaltijd, zeven dagen per week, waarbij ook rekening kan worden gehouden met diëten en
allergieën. Ook een extra maaltijd voor familie of gasten kan geregeld worden. Voor vragen en
opgave kunt u bellen met 0561-693225 of u kunt zich online aanmelden. Ga naar www.liante.nl en
vul het contactformulier in. Tevens biedt Zorggroep Liante hulp bij Persoonlijke Verzorging.
…. Speelland Noordwolde organiseert voor iedereen die ooit als leiding heeft meegedaan een
reünie op zaterdag 8 augustus 2015! Heb je ooit de laatste 50 jaar meegedaan als leiding, houd deze
dag dan vrij!! Schrijf je in op: www.speelland50.nl
…. Willem van Dijk, geboren in 1947, onderwijsman uit Weststellingwerf, heeft onlangs een nieuw
boek uitgebracht, getiteld Joop.
…. Het traditionele bedankje voor afgetreden
feestcommissieleden stond dit jaar in de tuin bij de
familie Oosterhof aan De Meenthe.

Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne
Plaatselijk Belang heeft ook dit jaar deelgenomen aan NLdoet. Er is een aanvraag ingediend voor het
dorpsarchief en het opknappen van het ijzerwerk van de klok. Samen met vrijwilligers uit het dorp
zijn de klussen uitgevoerd. Door de financiële bijdrage van € 400 van NLdoet kunnen dit soort zaken
bekostigd worden. Hebt u als bewoner ook ideeën voor NLdoet 2016, geef het door aan het
Plaatselijk Belang. Meer informatie over NLdoet kunt u vinden op: www.nldoet.nl.
Het paaseieren zoeken was ook dit jaar weer een succes. Er was een goede opkomst van kinderen en
ouders. Ook het weer zorgde voor een mooie en gezellige ochtend.
Op 4 mei heeft de familie van de in de oorlog omgekomen sergeant William Thomas Rees ons dorp
bezocht. Voor dit bezoek waren alle dorpsbewoners uitgenodigd. Daarnaast waren ook de
initiatiefnemers van het gedenkmonument en de burgemeester aanwezig. De genodigden kregen
een lunch aangeboden in het dorpscentrum. Daarna vond de kranslegging plaats bij het monument.
’s Avonds heeft de familie de herdenkingsbijeenkomst op de algemene begraafplaats in Wolvega
bijgewoond.
Ook op de basisschool de Lantscheene is stilgestaan bij dit bezoek. De kinderen van groep 6 tot met 8
hebben samen met juf Inge, SchoolSamen en Plaatselijk Belang de oorlogsgraven op de algemene
begraafplaats in Wolvega bezocht. De familie heeft de dorpsbewoners als dank voor de goede
ontvangst een beeld van een Griffioen, een foto van de omgekomen sergeant en een vlag gegeven.
De familie waardeert het zeer dat de crew van de Lancaster JB545 wordt herdacht en dat hiermee de
herinnering aan hen levend wordt gehouden. Zij hopen dat de kinderen in de toekomst het
monument blijven bezoeken.
Plaatselijk Belang werkt momenteel aan het opstellen van een nieuwe dorpenvisie. Na de zomer zijn
we voornemens om een bijeenkomst te organiseren om te horen van de bewoners wat er speelt op
het gebied van de leefbaarheid. De huidige dorpenvisie kunt u vinden op www.sonnegaoldetrijne.nl/dorpenvisie.
De stichting Historie Sonnega/Oldetrijne gaat een boek uitgegeven. Plaatselijk Belang heeft voor dit
initiatief een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Plaatselijk Belang heeft een eigen Facebook pagina. Stuur ons een vriendschapsverzoek en je bent op
de hoogte van activiteiten in ons dorp.

Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne
De bestuursleden Henk Spijker en Jan Boonstra van de Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne
ontvingen een cheque ter waarde van 1500,- euro van het Coöperatiefonds van de Rabobank Z.O.
Friesland t.b.v. het vervaardigen van een uitgebreid naslagwerk over de historie van de dorpen
Sonnega en Oldetrijne, welk boekwerk de stichting dit jaar hoopt uit te geven.
Het bestuur van de Stichting is genoemd fonds van de Rabobank hiervoor uiteraard zeer erkentelijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update SchoolSamen
Het gaat goed met De Lantscheene! De vaart zit er goed in, nu blijven doorpakken! Team, ouders en dorp
hebben zich enorm ingezet om onze school nog aantrekkelijker te maken. We willen iedereen die moeite heeft
gedaan voor school hartelijk bedanken!
Er is een aantal mooie activiteiten op touw gezet, die we konden verzilveren met goede artikelen in De
Stellingwerf: o.a. het bezoek aan het Concertgebouw, de herdenking rond 4 mei en de Lammetjesdag.
Ook op het politieke vlak houden we de ijzers rond school warm: recent is er door SchoolSamen weer overleg
gevoerd met Frans Kloosterman, Wethouder Onderwijs en Sake Saakstra, Directeur van Comperio.
De afgelopen tijd is er door veel mensen hard gewerkt aan het schrijven van het Schoolplan. Hierin staat de
koers voor de komende jaren, en het is de blauwdruk van ons bestaansrecht voor Comperio. Dit plan gaat voor
het einde van het schooljaar ‘14/’15 naar Comperio.
Het komende schooljaar krijgt De Lantscheene een nieuwe directeur, en dat biedt nieuwe kansen! We hopen
op een daadkrachtige en capabele directeur, die van zins is de school naar een hoger plan te tillen.
Sinds dit voorjaar is SchoolSamen uitgebreid met een drietal dames:Kim Hagoort, Brenda Smit en Madelon
Rijkers. Fijn jullie aan boord te hebben!
Na twee jaar volle inzet zal Nynke Benedictus na de zomer afscheid nemen van SchoolSamen. Nynke, dank voor
je frisse blik, je goede ideeën, je enthousiasme én de gezellige samenwerking!!
Namens SchoolSamen,
Maurik Mietes
Mail: maurikmietes@gmail.com / Telefoon: 06-33920725

Sonnega/Oldetrijne Energy
In april is Plaatselijk Belang naar de Thema avond Duurzame energie georganiseerd door de
Vereniging van kleine dorpen Weststellingwerf (VKD) geweest. Daar werden interessante
presentaties door de Amelander Energie Centrale (AEC) en de Energie Coöperatie Weststellingwerf
(ECW) gegeven. Deze twee coöperaties zijn opgericht om zelf energie in te kopen en de winst ten
goede te laten komen aan (duurzame) projecten in het eigen dorp.
Gedurende de avond werden o.a. de volgende 3 vragen beantwoord.
1. Waarom een energiecoöperatie?
Grote energie leveranciers als Nuon, Essent, enz. verdienen veel geld aan ons. Door een eigen
coöperatie op te richten (bijvoorbeeld Sonnega/Oldetrijne Energy) komt de winst op energie bij ons
terug en gaat niet meer naar anderen!
2. Wat levert dit op?
Energie moet ingekocht worden bij Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD). De lokale coöperatie
is dan een wederverkoper van NLD en de klanten zijn via de lokale coöperatie klant van NLD. De
winst, 75€ per klant, die NLD maakt op de klanten vloeit daarna terug naar de lokale coöperatie. Een
coöperatie met 100 klanten verdient dan dus €7500,- per jaar.
3. Wat is het voordeel voor het dorp, de vereniging, de bewoner?
- 100% groene lokale energie afnemen tegen een scherpe prijs
- Per klant die via jouw coöperatie bij NLD klant is, krijg je 75 Euro per jaar
- Zelf lokaal energie produceren en afnemen? NLD regelt het!
- Niet meer afhankelijk van grote energiemaatschappijen
- Een duidelijke rekening op 1 A4tje
- Met een energie coöperatie houden we het geld binnen Sonnega/Oldetrijne
Aan het einde van de avond kregen we de mogelijkheid om lid te worden van de ECW, dit formulier
hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal thuis ontvangen. Maar mooier is het natuurlijk om zelf een
energie coöperatie op te richten! Dus:
Help Sonnega/Oldetrijne duurzaam en onafhankelijk te worden!
De initiatieven moeten komen uit de dorpen en wijken zelf. Wij zoeken een enthousiaste groep
mensen die dit project wil oppakken. Dus wil je geld verdienen voor Sonnega/Oldetrijne en wil je
onze eigen onafhankelijke en duurzame energie coöperatie oprichten? Meld je dan aan bij iemand
van Plaatselijk Belang!
Meer informatie is te vinden op:
www.nldenergie.org
www.uskooperaasje.nl
www.energiecooperatieweststellingwerf.nl

Dorpsfeest 2015 Winterkolder
De feestcommissie bezorgde dit jaar niet alleen
een feestkrant met een geweldig origineel en
spectaculair programma voor het dorpsfeest, er
zat dit jaar een bijlage bij: een paal! Met het
verzoek er iets leuks mee te doen, qua
versiering in de tuin, wel te verstaan...
Door deze paal werden vele dorpsgenoten
volop geïnspireerd iets leuks in de tuin te zetten
met als uitgangspunt het thema “Winterkolder”.
Er waren leuke en originele opstellingen te
bewonderen, sneeuwpoppen, kerstmannen.
Sleeën en schaatsen werden van zolder gehaald.
Sommigen bouwden een complete berg of een
ski-springschans! Dit gaf een extra feestelijke
sfeer in het dorp!
Woensdag barstte het Winterfestijn los, met een overheerlijk stamppotbuffet en een entertainment
programma van een heuse cabaretgroep. Zo'n 80 dorpsbewoners schepten een smakelijk bordje vol.
Vrijdagmiddag steeg de temperatuur tot hoogzomerse waarden, maar dat weerhield de kinderen van de
Lantscheene er niet van de wintermutsen op te zetten en de Elfstedentocht te volbrengen. Een enkel
onderdeel, compleet in winteruitrusting werd te tropisch geacht en daarom afgeblazen, maar dat mocht
de pret niet drukken. Vooral omdat de jeugd daarna de wateraansluiting ontdekte en er spontaan een
heus waterballet ontstond. Water en (grote) kinderen: altijd een succes!

's Avonds stond er weer eens een heuse dorpsquiz op het programma, waar zich een volle tent met
deelnemers voor aanmeldde. Om te voorkomen dat Google en Internet ook meededen, mochten alle
telefoontjes in de emmers op tafel opgeborgen worden. Voor de enkeling die dit niet begreep, stond er
op het podium een mobiele-telefoon-aquarium klaar. Gelukkig hoefde niemand zijn telefoon te laten
zwemmen.... De quiz was een groot succes en werd gewonnen door OpperBolleboos René Zuidberg,
welke zich bij liet staan door teamgenoten Gerben, Brenda, Marieke en Henk. Goed gedaan! (want het
waren best pittige vragen, en zoveel mogelijk push ups is ook geen eitje voor iedereen...)

Daarna diende zich een band aan, die met recht een BoyBand genoemd zou kunnen worden. Niet door
een zoetsappig repertoire, integendeel: ze speelden de kerstballen bijna de tent uit. Nee, de gemiddelde
leeftijd van de heren was vrij laag, maar de prestaties erg goed! Het werd een gezellige avond, waar
het steeds later werd....
Zaterdagmiddag was iedereen weer fris voor de verrassingsvoetbal-competitie. Er stonden maar liefst
8 teams klaar om een lekker partijtje tegen de bal te trappen. Dit werd enigszins bemoeilijkt door de
omgekeerde trechter die de deelnemers als een soort rok om zich heen hadden hangen. Het zicht op de
voeten werd er nogal door belemmerd, waardoor het een vrolijk en hilarisch geheel werd. Het team
van Harm Bergman, bestaande uit Lars en Jacob Broekema, Wim Elshof en Pieter Bethlehem kwam
als beste uit de bus. Harm zal er nog wel enige tijd aan terugdenken, die hield er een pijnlijk pootje aan
over, maar er waren geen medische ingrepen nodig, gelukkig...
Zaterdagavond het klapstuk van het weekend: de Bobslee-race. Daar waar anders René zijn koeien
rustig hun maaltje gras wegkauwen, was door toedoen van de feestcommissie een heuse bobsleehelling verrezen. Een gevaarte van wel 10 meter hoog, met een professionele kombocht om de
bobsleeën wat extra snelheid te geven, lag daar te wachten op de enthousiaste deelnemers.
Tien equipes hadden zich met de meest uiteenlopende sleeën aangemeld en werden op ludieke wijze
op een plateau naar 10 meter hoogte getakeld om er daarna zonder enige schroom aan de andere kant
weer van af te racen. Een spectaculair gezicht voor het in grote getale bijeen gekomen publiek.
Uiteindelijk mogen de heren van het team van de Kietel zich de beste bobbers 2015 noemen. Menno
Baas, Andre Gras, Robert Marinus en Joran Vrind hadden de slee diezelfde middag nog in elkaar gezet
en wonnen glansrijk! Goede tweede was het team Sweet Kate met Erik Witteveen, Sjors v/d Steege,
Corné Hopman en Jan-Harm Bergman. Er was nog een derde prijs, een team die maar geen naam
konden bedenken, team “Naam komt nog” dus, bestaande uit de heren Samsom: Nick, Bas en Jeroen.
Marc Boersma maakte het bob-viertal compleet. De aanmoedigingsprijs was er voor het team wat zich
“de Rukbunkers' noemde: Aaron Roordink, Timo Reuvekamp, Lars Broekema en Nick Smale
verdienden deze prijs onder andere doordat zij de meest zware crash doorstonden. Gelukkig zonder
kleerscheuren, alleen heeft de bob het niet na kunnen vertellen..
Na de prijsuitreiking konden de voetjes weer van de vloer met de band “Deeper shade beats.” De beats
gingen tot in de late uurtjes door!
De kerkdienst was op zondagavond weer de traditionele afsluiting van wederom een geslaagd
dorpsfeest! Met dank aan de leden van de feestcommissie en alle vrijwilligers en helpers in welke
vorm dan ook. Wij hebben nu al weer zin in het Dorpsfeest van volgend jaar!

Interview met….
Het zal rond de 25 jaar geleden zijn toen
Johannes Rijpma, veehouder aan de
Pieterstuyvesantweg in Oldetrijne, mij vroeg om
even te assisteren een aantal pinken van uit de
stal naar het land aan de Maden te brengen. We
spraken af dit de eerstkomende zaterdagmorgen
te doen. Zo gezegd zo gedaan, rond koffietijd
stond ik met de vracht veeauto voor de deur. Na
eerst een ”bakje” stonden de pinken rap op de
auto klaar voor transport. Fokke en Gerrit, die als
rasechte jonge boerenzonen al assisteerden bij
het laden, wilden natuurlijk wel even een ritje
mee in de vrachtauto naar de Maden om te
lossen. Fokke zat in een mum van tijd naast me
maar Gerrit had moeite de voet op de treeplank te zetten en in de cabine te klimmen. Ik
weet nog dat ik zei: “ blinder Gerrit, do bist sa stiif as in doar, do moast op gymnastiek
jonge!” Niet veel later bleek dat er meer aan de hand was dan een beetje stijf. Een
spierziekte was de boosdoener, en wel de ziekte van Duchenne. Deze constatering is nadien
van grote invloed geweest op het leven van Gerrit en het hele gezin Rijpma.
Een heldere stem klinkt door de telefoon. “ Met Gerrit Rijpma”. We maken een afspraak
voor een interview. Het is woensdagmorgen 8 april 2015 dat ik arriveer bij de woonvorm
“Florastate” in Leeuwarden. Vanaf augustus 2012 woont Gerrit daar nu in een mooi, geheel
naar zijn situatie aangepast tweekamerappartement. Van de drie etages zijn er twee die
bestemd zijn voor mensen met een beperking. De rest wordt bewoond door meest 65
plussers en zo meer.
Naast de ingangsdeur is een paneel op de muur bevestigd met namen van de bewoners. Ik
druk op het knopje waar de naam van Gerrit Rijpma op staat, want zo binnen lopen lukt niet.
Na een tijdje gaat de deur open en kan ik naar binnen. Ik moet naar nummer 47. Tot mijn
verbazing hoef ik geen deur open te doen. Eenmaal binnen het complex gaan alle deuren
automatisch voor me open en dicht. Het complex is rondom een overdekte binnentuin
gebouwd wat een fris en rustgevend gevoel geeft.
Aangekomen op de tweede etage sta ik voor appartement 47. Als ik aanbel gaat ook hier de
deur automatisch, d.w.z. aangestuurd door Gerrit, voor me open.
“ Moarn Bonne, dêr wiene jo al. Moai op é tiid. Gerrit zit in zijn rolstoel. Een stoel die
volgebouwd blijkt te zijn met de meest moderne elektronica. M.a.w. met een elektronische
geprogrammeerde computer met omgevingsbesturing en met dito opgebouwde robotarm.
Op een display zoekt G. welke deur of apparaat in werking moet worden gezet. Zo kan hij
o.a. de radio, telefoon, televisie, het licht, alle deuren en de lift bedienen en is eten en

drinken mogelijk met de robotarm, maar mij een hand geven lukt Gerrit niet meer. Gelukkig,
aan goed oogcontact hebben we ook wel genoeg.
Ik sta in een moderne kamer geheel ingericht naar de omstandigheden die voor G. nodig zijn.
“Wolle jo ek in bakje kofje?” Graach Gerrit, kofjedrinke is in ûnderdiel fan it wurk fan in
feekeapman”. “Dan sille jo dat sels wol efkes sette moatte. De kofjemolke stiet yn de
koelkast en dêr stiet de sûker”. “Al langer as 50 jier rin ik bij it paad, mar dit is de earste kear
dat ik sels kofje sette moat”. Gerrit kan er gelukkig om lachen.
“Ik was zeven jaar toen het volgen van de lessen op de lagereschool te Oldetrijne voor mij
niet meer ging. De basisschool heb ik op Lyndensteyn te Beetsterzwaag afgemaakt. Daar heb
ik ook het VMBO diploma theoretisch gehaald. Ik werd dan ‘smorgens met een aangepaste
bus gehaald en ’s avonds weer thuisgebracht. Onderweg pikten we dan nog een aantal
medestudenten op die net als ik ook een beperking hadden.
Vervelen doe ik mij nooit. ‘s Morgens uit bed halen, wassen en eten enz. daar zijn we al een
uurtje mee onder de pannen. En ’s middags moet ik ook weer even rusten want anders hou
ik het niet vol , aldus G. Verder vertelt hij dat hij samen met een groep medebewoners twee
halve dagdelen naar de stad gaat waar je in een gebouw aan allerhande
bezigheidsactiviteiten en aangepaste sporten mee kan doen. Zoals jeu de poule ,
houtbewerken, computergamen, schilderen enz. enz. Gerrit zegt het liefst te schilderen. Hij
wijst naar de wand waar de resultaten de kamer sieren. Denkende dat het aangekochte
kunstwerken zijn, blijkt ik op bezoek te zijn bij een schildertalent . Waarschijnlijk zit een
dergelijk vernuft in de Rijpma genen. De boer, dichter en kunstschilder Gerben Rijpma
wordt alom geprezen om zijn
schilderkunst. Hij woonde aan de
Brekken onder Oudega W. Deze
bekende Nederlander is in de verte
familie van mijn gastheer. Zijn
werken worden heden ten dage in
de meest toonaangevende ateliers
tentoongesteld.
Bijzonder knap heeft Gerrit het huis
van Jelle en Gien Bouma, vanaf een
foto, thuis genomen vanuit de
keuken aan de
Pieterstuyvesantweg, geschilderd. Met nog wel het penseel in de robotarm.” Ik had het
zonder robotarm niet voorelkaar kunnen krijgen.
In de hoek van de kamer zie ik een soort muziekstander staan met een boek er op. Een boek
vol met afbeeldingen van alle soorten van trekkers staat er op. “Ik ben lid van de landbouw
miniatuurclub en verzamel trekkers van het merk Cormick en Case. Dat is ook een hobby van
mij. Die stander waar het boek op staat is mijn bladzijde omslagmachine. Ik kan met mijn

computer van uit mijn stoel de bladzijden er mee omslaan. Voor Gerrit een uitkomst dat de
techniek dit mogelijk maakt.
Gerrit blijkt een man te zijn waar muziek in zit als ik hem vraag of hij ook muzikale talenten
bezit. “Ik houd inderdaad ook veel van muziek. Mijn favoriete bands zijn o.a. Racoon, U2, en
Queen. Ik ben o.a. naar concerten van de Kast en Blof geweest. Ook ga ik af en toe naar het
theater. Ik ben o.a. naar de musical “We Will Rock You” geweest. Deze Musical ging over de
band Queen met alle muziek van de band. Op school Lyndensteyn in Beetsterzwaag heb ik
met noch 5 anderen in een band gespeeld. Ik speelde keyboard. Tijdens speciale
gelegenheden traden we dan wel eens op.” In het begin van het interview zei Gerrit, “Ik
verveel me nooit. Dat geloof ik nu best. Gerrit is een man met hobby’s en een brede
interesse voor van alles en noch wat.
Woensdags tussen de middag eet ik altijd gezamenlijk warm met mijn medebewoners in de
grote zaal. Dat is gezelliger dan alleen eten op de kamer. Alhoewel mijn krachten er niet
beter op worden hoop ik het nog een tijd vol te kunnen houden. Het beademingsapparaat
en de elektrische rolstoel met alle opgebouwde hulpmiddelen zijn mijn grote vrienden.
Zonder beademing houd ik het niet zo lang vol.
Om de 14 dagen ga ik een weekend naar Oldetrijne. Mijn ouders halen me dan vaak op. Ik
heb het hier best naar mijn zin en ze passen best op me, maar toch zie ik er altijd weer naar
uit om even “thuis” te zijn.
Intussen tikt het klokje door en is het tijd om afscheid te nemen. Maar voor ik dat doe was ik
de koffiekopjes nog even af. Alles is weer netjes. De deur wordt wederom met de computer
geopend en ik loop via de binnentuin weer naar de uitgang.
“Doe je de groeten aan Hieke en kom gauw eens samen op bezoek voor een praatje”, roept
Gerrit me na.
B.S.

FIETSGEKTE
Tijdens mijn maandelijkse knipbeurt kreeg ik van buurvrouw Annie de vraag, of ik een stukje in de
dorpskrant wou schrijven. Graag iets sportiefs, nou dat is geen probleem want sporten daar heb ik
wel aardigheid in.
Dit voorjaar heb ik met onze ATBfietsgroep den platten tube voor de tweede keer meegedaan met
Limburgs mooiste dat is een groot fietsfestijn waarbij er op dezelfde dag een mountainbike en een
racefietstocht wordt georganiseerd. Je kunt kiezen uit verschillende afstanden en de routes zijn
ongeveer gelijk maar met de atb is het vooral terreinwerk in plaats van asfalt wat je met de racefiets
tegenkomt.
Eerst even wat over onze ATB club , deze is ontstaan toen een groepje ging trainen voor de cios ATB
tocht in Oldeholtpade. Er wordt elke zondagmorgen en zomers ook de dinsdagavond fanatiek
getraind. Ook doen we soms met een aantal wel eens mee aan een georganiseerde tocht, uitstapje
op de racefiets zoals rondje IJsselmeer of zoals deze winter ook alternatieve elfsteden tocht
schaatsen op de Weisensee in Oostenrijk wat ook een hele belevenis was.
Maar nu Limburg. Wij hadden gekozen om niet de dag tevoren te vertrekken, wat de meesten wel
deden. Dus vroeg op om 5 uur zodat we om 8 uur zouden kunnen starten. Wij (Nynke Benedictus,
Trienke Elshof en ik) reden samen, ook dorpsgenoten Ronald Hoekstra en Joost Ydema waren op
weg. Het is lekker rustig op de weg zaterdagochtend maar na verloop van tijd zag je steeds meer
auto’s met fietsen achterop allemaal de zelfde kant opgaan.
De startplaats Heerlen was helemaal in dienst van het fietsfestijn, maar parkeren was geen probleem
dus de fiets van de auto en naar de start. Megagroot allemaal. Er is ook een fietsbeurs die dag,
inschrijven en startnummers was allemaal online al gebeurd. Je fietst eerst gezamenlijk over de start,
later splitst het in race of atb en de verschillende afstanden. De dames gingen voor 70 km en de
heren macho natuurlijk gingen voor 115 km.
In het begin was het rustig starten genietend van de prachtige uitzichten en natuur van het
heuvellandschap. Halfweg met het zweet op je kop heb je er wat minder oog voor.
En dan komt het klimmen en afdalen dat gaat de hele tocht door. Dus een lage versnelling en
trappen maar, je moet ook erg oppassen dat je wanneer het erg steil wordt, je de goede versnelling
hebt als je met vol trapvermogen schakelt komt het er heftig op je fiets aan, al is het er een van Haico
Bouma alles kan aan gort. Er stonden ook verscheidene mensen met een gebroken ketting in de hand
of andere panne sneu te kijken, ja dan wordt het een wandeltocht.
Ook de banden hebben het zwaar te verduren, je gaat de heuvels op en die paden zijn erg
uitgesleten door regen en erosie allemaal kleine en grotere stenen best heftig. Ook tijdens het
afdalen heb je daar wel last van en moet je de rem goed gebruiken om de snelheid wat te beheersen
want met al die gaten en stenen en bochten en drukte, je ligt er zo af. Onderweg zag je dat ook best
wel eens gebeuren een schaafplek of bult is dan het gevolg, ik had geluk en ben niet gevallen die dag.
Soms is het zo steil en kunnen sommige mensen niet meer verder trappen en lopen dan een stukje
en als het dan druk en smal is heb je een probleem want het is lastig om uit je kliktrappers te komen
en dan later als het zo steil is er weer goed in te komen. Om de 30 km heb je meestal een
verzorgingsplek waar dan krentenbroodjes, kruidkoek en drinken voor je klaar staat, daar ben je dan
wel even aan toe na al dat geploeter.
Maar goed om half drie gingen we afgepeigerd maar met het blije gevoel over de finish, waarbij je
een glas Gulpener bier kreeg aangeboden, heerlijk smaakt die dan. Toen nog even wachten op dat
we er allemaal waren. En dan lekker naar ons hotelletje in Valkenburg even afspoelen en verkleden,
lekker bakkie doen en sterke verhalen wat we allemaal onderweg beleefd hadden. Na al dat
geploeter waren we wel toe aan wat lekker eten dus even een kwartiertje wandelen, toen heerlijk
eten in het centrum van Valkenburg. Daarna nog een paar lekkere biertjes gedronken met z’n allen,
dat ene Gulpener biertje op de finish smaakte naar meer en toen als een roos geslapen in ons
hotelbedje en de volgende ochtend weer naar Friesland toe.
Henk Elshof

Opvallende vondst.
Het voorjaar heeft zich reeds aangediend, de bomen en planten beginnen groen te worden
en het eerste vee loopt al weer in de wei. Overal zie je mensen druk in de weer de tuin weer
in orde te brengen. Zo ook Manda Krediet en Casper Adam, die aan Sinnemaslaantje,
duidelijker gezegd aan de Pieterstuyvesantweg 34 , wonen. De tuin moest maar eens goed
worden aangepakt en geegaliseerd worden. Terwijl loonbedrijf Huisman uit Oldeholtwolde
met de kraan aan het spitten was kwam er een niet alledaagse voorwerp van beton
tevoorschijn. Een plaat van ongeveer 90 bij 1.85 cm. en 8 cm. dik. Zoals u op de foto ziet zijn
de randen rond gekarteld. Ra, ra wat kan dat zijn. Buurman Bonne, die, zoals wordt
verondersteld, wat met begraafplaatsen en grafstenen heeft, werd er bijgehaald. Het zware
gevaarte is eerst bezemschoon gemaakt. Daarna werd het met vereende krachten op de zij
gezet. Jammer genoeg geen tekst, maar duidelijk kon worden gezien dat het als deksel heeft
gediend. Het meest waarschijnlijke is, mede door de fraaie gekartelde zijkanten, dat het een
afdekplaat van een grafkelder is. De plaat, die o.i. geen historische waarde
vertegenwoordigd, is door Huisman meegenomen naar het thuisstation in Oldeholtwolde.
Mocht iemand weten hoe dit voorwerp bij Manda en Casper terecht is gekomen en waar het
vandaan komt, dan willen zij dat graag weten.

B.S.

Touwtrekken in Sonnega-Oldetrijne
“het blijft een strijd”
Touwtrekken is nog steeds onverminderd populair in onze dorpen. Het was dan ook niet
verrassend dat er maar liefst vijf lokale teams meededen aan het tweede OSTP-touwtrek
toernooi op 10 april jl. Het toernooi, georganiseerd door Stichting Dorpscentrum in
samenwerking met OSTP, vond plaats bij de familie Bergman. Met vereende krachten werd
hun schuur omgetoverd in een gezellige en zeker topsport waardige hal.
De wedstrijd was toegankelijk voor alle teams die recreatief aan een touw trekken en dus
niet bij de landelijke bond zijn aangesloten. In totaal hadden zich tien teams ingeschreven
een prachtig aantal om een competitie mee op te zetten. De helft kwam zoals gezegd uit
onze dorpen. Wat dat betreft was er sprake van een officieus open kampioenschap van
Sonnega-Oldetrijne. De wedstrijd winnen is leuk. Belangrijker voor deze teams is echter er
vandoor gaan met de eer, de beste ploeg van Sonnega-Oldetrijne!
Een korte introductie van de teams uit Sonnega-Oldetrijne:
- De “Oldetrientsjes”, een fanatieke damesploeg met sterke meiden die nooit opgeven.
Ze mogen twee extra dames aan het touw zetten om het verschil in gewicht met het
mannen zestal te compenseren.
- OSTP, een ervaren ploeg. Nimmer verslagen door lokale tegenstanders, de
ongekroonde kampioenen van Sonnega-Oldetrijne.
- Trochlukkers I, Een jong en hongerig team, klaar om de oude garde van de troon te
stoten. Vooraf kondigden zij al aan dat zij, zoals het jongelui betaamd niet geremd
door realisme en bescheidenheid, de huidige ploegen zouden verslaan.
- Trochlukkers II, Zoals de naam al aangeeft, het tweede team van de Trochlukkers.
Nieuwe teamleden die voor het eerst aan een wedstrijd deelnamen. Fanatiek, maar
te licht om de echte strijd aan te gaan.
- De “Olde feestcommissie”, de eeuwige uitdagers. Altijd van de partij, ervaren,
bravoure en gezelligheid kenmerkt de ploeg. Helaas komen ze altijd net te kort op het
moment dat de prijzen worden verdeeld.
De koffie was warm, het bier koud. Het
massaal toegestroomde publiek kwam
niets tekort. De spanning stijgt, de
wedstrijden beginnen. Ook het grote
loeren begint. Wat doen de ander teams,
hoe sterk zijn ze, wie wint er van wie. Een
aantal teams zijn na twee rondjes al
kansloos voor de eindoverwinning en
richten hun pijlen op hun grootste rivaal.
“Als die wedstrijd maar gewonnen wordt
dan is ons toernooi geslaagd”, hoor je ze
zeggen.
Na een fanatieke strijd legt OSTP het nipt af tegen De Wrotters, ze worden tweede. De
Trochlukkers I zijn uiteindelijk tevreden met de derde prijs, een kratje pils. Een prijs die de
volgende ochtend ontdaan van inhoud in een hoek van de schuur werd teruggevonden.
De lucht van gebakken hamburgers vulde de schuur. Met een biertje in de hand gaat de
verbale strijd verder, een nederlaag doet zeer. DJ Jasper verhoogde de sfeer en schroeft het
geluid van de muziek verder op. Het bleef nog lang ‘onrustig’.
Namens OSTP,
Gerben Ziel

Buurtavond
Op 16 mei j.l. hebben de bewoners van de Pieter Stuyvesantweg en de Weeren hun jaarlijkse
buurtavond gehouden. De organisatie lag deze keer in handen van Anno en Karin Witteveen en Alex
en Gea van Unen. De locatie ‘De Bruidshoeve’ van Gea leende zich bij uitstek voor deze feestelijke
bijeenkomst. Ruim 20 buurtgenoten konden in het prieel onder het genot van koffie met…worden
verwelkomd om er gezellig even bij te praten over het wel en wee en de laatste nieuwtjes. Het
organisatiecomité had een speurtocht uitgezet in het bos waar vragen moesten worden beantwoord.
Daarnaast was er gelegenheid om een kaartje te leggen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Rond
negen uur was de barbecue behoorlijk op temperatuur gestookt. De hamburgers en speklapjes lieten
zich maar wat goed smaken. Bovendien lieten de heerlijke salades zich niet onbetuigd. Niemand
kwam iets te kort.
Geheel in de lijn van de locatie werd in de uitnodiging gevraagd of dames, die hun trouwjurk nog
hadden, deze wilden meenemen om eventueel te showen. Een drietal gaf acte de presénce. Nadat
het pronkstuk vele jaren in de kast had gehangen, gleden, onder toezicht van dress deskundige Gea,
de ’bruiden’ zonder buik en adem in te houden, noch met gemak in hun jurk. De bruidegoms van
weleer raakten, nadat de dames het gordijn open smeten, min of meer in zwijm ( kortstondige
flauwte). Jacob Broekema en Eddy Reuvekamp moesten met een koel washandje op het voorhoofd
bij kennis worden gehouden. Anno Witteveen kon nog net op tijd een stoel bereiken. Dit allemaal
geschiedde onder daverend applaus der aanwezigen. Een waar hoogtepunt van de avond voor een
ieder, maar in het bijzonder voor de heren van de drie bruiden. Denkend aan hun eerste
huwelijksnacht leken de mannen beetje bij beetje weer in de werkelijkheid terug te keren.
Dank aan het organiserend team. Een buurtavond die voor herhaling vatbaar is.
Groet van een der aanwezigen

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

