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Beweging te kort?
Fysiosport!

Thuis in Bewegen!
Industrieweg 15e, Wolvega
Tel 0561-617870 - www.fysiosportwolvega.nl

Dorpsgenoten,
Het is niet te geloven, maar dit is alweer de laatste editie van de dorpskrant van
2016.
Met een fantastische nazomer achter de rug, waarbij de boeren daardoor zonder
problemende mais van het land konden halen.
Ons redactielid Gerry Kompaan is inmiddels verhuisd, en heeft bedankt voor haar
functie.
Voor ons reden om te her en der eens te peilen of er eigenlijk nog wel behoefte is
onder ĚĞĚŽƌƉƐŐĞŶŽƚĞŶŽŵĞĞŶ͞ŽƵĚĞƌǁĞƚƐĞ͟ĚŽƌƉƐŬƌĂŶƚŝŶĚĞďƵƐƚĞŬƌŝũŐĞŶ͘
Tot onze verrassing reageerde eigenlijk iedereen unaniem positief, en vond beslist
dat de dorpskrant moest blijven bestaan.
Met een lijst aan namen zijn wij op pad gegaan om een aantal mensen te
benaderen. Al snel bleek dat dit beslist geen eenvoudige opgave was. Geen tijd is
wat je van de meeste mensen krijgt te horen.
Na vorige week met Plaatselijk Belang om de tafel te hebben gezeten blijkt dat zij
tegen hetzelfde probleem aanlopen.
De Toneelvereniging, Stichting Dorpscentrum, het draait allemaal op vrijwilligers.
Zonder deze mensen kunnen dit soort besturen onmogelijk blijven bestaan. En die
besturen zijn erg belangrijk voor ons dorp.
DuƐĂůƐũĞǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚǀŽŽƌǌŽ͛n functie, zeg niet meteen : ͞EĞĞ͘͟
Weet dat het je echt enorm veel kan brengen, je leert mensen kennen waar je het
bestaan niet eens van wist.
Het is ons dus uiteindelijk gelukt om een opvolgster voor Gerry te vinden.
Annelies Tietema komt onze redactie versterken, wij zijn erg blij met onze
nieuwe collega en hopen op een gezellige samenwerking.
Wij wensen jullie veel leesgenot, en vooral gezellige wintermaanden.
Met vriendelijke groet,
Karin Witteveen en Annie Kester

Sluitingsdatum kopij voorjaarseditie dorpskrant: 18 februari 2017

BURGERLIJKE STAND
- Op 13 augustus 2016 is Wim Elshof op 79-ũĂƌŝŐĞůĞĞĨƚŝũĚŽǀĞƌůĞĚĞŶ͘ĞŐŝŶũĂƌĞŶ͛ϴϬŬǁĂŵŚŝũ
met zijn gezin aan De Weeren te wonen. Na enkele jaren buiten Weststellingwerf gewoond
te hebben, werd in 1992 de overstap naar een varkensbedrijf aan de Pieter Stuyvesantweg
gemaakt.
- Op 17 oktober 2016 is Jannie Jonker ʹ Dijkstra op 63-jarige leeftijd overleden. Vanaf
ĞŝŶĚũĂƌĞŶ͛ϳϬŚĞĞĨƚǌŝũŵĞƚŚĂĂƌŐĞǌŝŶĂĂŶĚĞ^ŽŶŶĞŐĂǁĞŐŐĞǁŽŽŶĚ͘:ĂŶŶŝĞheeft zich
jarenlang ingezet voor de kerkelijke gemeenschap van Oldetrijne/ Oldelamer.
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Opbrengst collecte K.W.F.
'HFROOHFWHKHHIWGLWMDDU¼RSJHEUDFKW'LWLVELMQD¼PHHUGDQYRULJ
jaar.
Een ieder die hieraan heeft bijgedragen wordt heel hartelijk bedankt.
Ook bij deze nog een woord van dank aan mijn medecollectantes, Houkje Baas, Joke
Bouwman, Hennie Kremers, Henriëtte Samsom en Doortje Stroop voor hun spontane
inzet!
Hieke Speerstra

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
tŝƐƚƵĚĂƚ͙͙
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De gemeente Weststellingwerf deze zomer de behoefte aan snel internet in het
zogenaamde ´witte gebied´ heeft geïnventariseerd. Dit zijn adressen in de dorpen
en buitengebieden met een trage of geen internetverbinding. Wordt hopelijk
spoedig vervolgd ͙͙
De Zinderde Salsa Sessies binnenkort van start gaan in het Dorpscentrum.
De boot die jarenlang lag afgemeerd in de tuin bij de familie Kompaan is
vertrokken met onbekende bestemming.
De oudste inwoonster van Oldetrijne en Sonnega, Mien de Vries, onlangs 90 jaar
is geworden.
De afgelopen periode zijn er aan de Kerkhofslaan een behoorlijk aantal
populieren gekapt. Dit zijn hoge bomen die een oppervlakkig wortelstelsel
hebben. In verband met gevaar van omwaaien zijn deze gekapt. Delen van de
bomen zijn versnipperd, wat afgevoerd wordt als biomassa product. De stammen
worden gebruikt in de houtverwerking.
Er op de o.b.s de Lantscheene een herfstfair is georganiseerd, dit was een groot
succes, de opbrengst hiervan is bedoeld voor tablets voor de kinderen van school.
Hoogtepunt was de taartenwedstrijd, gewonnen door Marieke de Kroon.
dŝũĚĞŶƐĚĞ͞ŽƉĞŶŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐϮϬϭϲ͞ŽŶǌĞŬůŽŬŬĞŶƐƚŽĞůƵŝƚSonnega ook te
bewonderen was.
Het cabaret met Patrick Nederkoorn zeer verrassend was te noemen, en dat
vooral de 2de helft buitengewoon geslaagd was.
Het bankje tussen de Sonnegaweg en de P. S weg is weggehaald door
Staatsbosbeheer.
Dat er mensen zijn die Ěŝƚ͞ƌƵƐƚƉƵŶƚ͟ǀƌĞƐĞůŝũŬŵŝƐƐĞŶŽŶĚĞƌǁĞŐ͘

In december kunnen leden van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland meedoen aan
de actie Raboledensponsoring. Door te stemmen op hun favoriete vereniging kunnen ze de
clubkas een extra impuls geven.
Bent u oŽŬůŝĚǀĂŶĚĞZĂďŽďĂŶŬ͍ĂŶŬƵŶƚƵŝŶĚĞĐĞŵďĞƌΦϱǀĂŶŚĞƚƐƉŽŶƐŽƌďƵĚŐĞƚǀĂŶĚĞ
Rabobank weggeven aan uw favoriete vereniging/stichting/instelling. Dit doet u dus door te
stemmen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de donatie! Kies voor Plaatselijk Belang SonnegaOldetrijne!
Met de extra inkomsten willen wij graag een tweede AED aanschaffen. Uw
stem is daarom erg belangrijk. Mocht u uw stem op ons uitbrengen, alvast
hartelijk dank!
Stemmen kan vanaf 1 december. Meer informatie volgt!
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

dŽŶĞĞůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͞^DEE͟
ĞƚŽŶĞĞůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͞^ĂŵĞŶĞŶ͛ŝƐĂůǁĞĞƌĞĞŶƉĂĂƌǁĞŬĞŶĚƌƵŬŵĞƚƌĞƉĞƚĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞ
komedie: De LIEVERDJES van de KLAZINAHOEVE
En ja hoor, Toos en Martinus zijn nog bij elkaar. Zij wonen nu op de boerderij. Er wordt
verbouwd in huis en Toos staat stijf van de stres. Ze commandeert dat het een lieve lust is en
wil alles in huis bepalen. Ook de twee bouwvakkers krijgen geregeld de wind van voren. Dan
komt Goedle langs. Een belgisch meisje, dat beweert de dochter van Martinus te zijn. Het
spreekt voor zich dat dat voor Toos verborgen moet blijven. Wat voor veel onrust en
spanning zorgt. Daarbij blijkt Klaas, de bouwvakker een grote aantrekkingskracht te hebben
op Kato en Goedele. En natuurlijk weet oma zich ook weer behoorlijk in de nesten te
werken. Maar oma zou oma niet zijn, als ze dit alles niet op haar eigen vertrouwde manier
zou weten op te lossen. Een vrolijk spel, vol vaart en komische ontwikkelingen.
Het stuk is geschreven door; Ine Assinck. De kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor 10
euro en iedereen is van harte welkom.
Uitvoering; 4-11-2016
Locatie;

Victoriapark

Aanvang;

20.00 uur

Vanuit het Dorpscentrum van Sonnega en Oldetrijne wordt dit seizoen verwacht:

14 oktober -> Cabaret door Patrick Nederkoorn, zie flyer.

x

Oktober ²> Zinderende Salsa Sessies voor jong en oud!!

x

Kom gezellig met de buren en dorpsgenoten dansen en sfeer proeven.
Bij voldoende deelname (vanaf 15 personen) zullen er 5 lessen
JHJHYHQZRUGHQHQ]LMQGHNRVWHQ½- pp.
Mogelijke dagen: Zondag middag ² zondag avond ² maandag avond of
donderdag avond
Lijkt dit je leuk, geef dan gauw de 2 momenten van jou voorkeur door
aan René Zuidberg!
Email: zuidberg@hetnet.nl

November -!9RRUDOOHQGLHHUYDQKRXGHQ«HHQ:LMQSURHYHULM

x

December -> de vertrouwde kinderfilm en de Kerstzang

x
x

Februari -> en natuurlijk nog, Voor en door het dorp!
- exacte data volgen nog ²
Wij hebben er zin inMXOOLHRRN«""

Plaatselijk Belang
Sportieve activiteiten
In juni en juli waren er op drie vrijdagavonden sportieve activiteiten voor de
leerlingen van de basisschool en de
eerste en tweede klas van het voorgezet
onderwijs. De deelname was wat
wisselend, maar toch is er leuk gespeeld.
Onder leiding van Mark Kremers hebben
ze drie avonden slagbal gespeeld. Na elk drie slagbeurten werd er even gepauzeerd
met een glaasje drinken en een beetje chips. De geplande wateractiviteit op de
laatste vrijdag hebben we vanwege het weer niet door laten gaan. Lenis van de
Broek kwam even langs om leuke foto te maken.

Buurt WhatsApp
De buurt WhatsApp werkt. Op 22 augustus kwam er een melding binnen over
verdachte figuren die door ramen gluurden op de Pieter Stuyvesantweg. Mochten er
nog meer mensen zijn die zich bij de buurt WhatsApp willen aansluiten, dan kunnen
die zich melden bij het bestuur.

Nieuw bestuurslid
De bestuurstermijn van Wieger Schraa loopt dit jaar af. We proberen meestal op de
jaarvergadering een nieuw bestuurslid voor te stellen. Tot op dit moment hebben we
nog niet iemand gevonden. Een aantal van u is persoonlijk benaderd. Mochten er
andere belangstellenden zijn, dan kunt u altijd informatie verkrijgen via het bestuur.

Sint Maarten
Op vrijdag 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).

Jaarvergadering
De jaarvergadering vindt plaats op 30 november 2016 in het dorpscentrum
aanvang: 20.00 uur.
De stukken vindt u elders in deze krant.

Vervanging gasleidingen.
Niemand aan de Pieter Stuyvesantweg in Oldetrijne en Sonnega kan het zijn ontgaan. Afgelopen
voorjaar en zomer is er hard gewerkt om de oude gasleidingen te vervangen voor nieuwe.
Een team grondwerkers van Firma Baas infraservices BV heeft in opdracht van netbeheerder Liander
de zaak intussen geklaard.

Onder toeziend oog van twee buurtbewoners Jan van der Vegt en Max Hommes worden de werkzaamheden nauwkeurig
gevolgd.

Ik lees op de website dat Fa. Baas o.a. gespecialiseerd is in ondergrondse infrastructuren. Dat houdt
in; het aanleggen of vernieuwen van gas, water en persrioolleidingen. Maar ook het aanleggen of
vervangen van elektra en telecomnetwerken hoort bij hun werkzaamheden.
Voor wat deze klus betreft gaat het om de vervanging van twee gasbuizen, indertijd nog door
Aannemersbedrijf Algera b.v. uit Wolvega gelegd. Van de twee nieuwe is de ene geel en de andere
oranje. De oranje is een dikwandige hogedrukbuis waar 4 tot 8 bar druk op komt te staan en een
doorsnee van 16 cm. heeft. De gele is de lagedrukbuis met een druk van 30 tot max. 100 millibar
(millibar is 10de deel van 1 bar). Deze buis wordt pas later uit de grond gehaald. Door de lagedrukbuis
komt het gas de huizen binnen. De druk is dan zo rond de 30 millibar.
Menno Peereboom, een oud inwoner van Wolvega en nu wonend in Munnekeburen, is voorman van
een groep van een man of acht, die samen deze klus moeten klaren. Hij vertelt maar wat graag over
wat de werkzaamheden zo al inhouden.
Alle aanwonenden hebben in het voorjaar 2016 van Liander een brief ontvangen dat de
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǌŽƵĚĞŶĚƵƌĞŶǀĂŶϵŵĞŝƚͬŵϮϵũƵůŝ͘͞tĞůŝŐŐĞŶƉƌĞĐŝĞƐŽƉƐĐŚĞŵĂĞŶŚŽƉĞŶǀŽŽƌ
de bouwvakvakantie klaar te zijn. We begonnen bij de Oldetrijnsterbrug. Het eindpunt is de afslag
ŶĂĂƌtŽůǀĞŐĂ͕͟ĂůĚƵƐDĞŶŶŽ͘
sŽůŐĞŶƐĚĞǀŽŽƌŵĂŶŝƐŚĞƚĞĞŶĚƌƵŬƚĞǀĂŶďĞůĂŶŐŝŶĚĞŐƌŽŶĚůĂŶŐƐĚĞWŝĞƚĞƌ^ƚƵǇǀĞƐĂŶƚǁĞŐ͘͞:Ğ
komt er heel wat buizen en kabels tegen. Te beginnen twee gasbuizen. (Een met hoge en een met
lagedruk). Een waterleidingbuis, (een oude asbestbuis, die niet al te best meer is), een
rioolpersleiding en de kabels van het elektrisch en de telefoon. De tekening moeten we er
ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚďŝũŚĞďďĞŶĞŶŶŽŐŐĂĂƚĞƌǁĞůĞĞŶƐǁĂƚŵŝƐĂůƐǁĞĞĞŶ͞ďƵƵƌ͟ĞĞŶƚŝŬũĞǀĞƌŬŽƉĞŶ͘

Opritten naar woningen moeten worden opengebroken, maar wanneer het een asfaltpad betreft
komt er een speciaal bedrijf bij die met perslucht een z.g. horizontale persing uitvoert. Die trilt dan
een metalen mantelbuis onder het pad door waar de gasbuis weer door kan. De gasbuis komt op een
diepte met minimaal 1 meter deklaag er boven op.
De techniek draagt er aan bij dat de aanwonenden tijdens de werkzaamheden niet lang zonder gas
hoeven te zitten. Door een speciale koppeling op het uiteinde van de buis te monteren kunnen we
een ballon, speciaal hiervoorontworpen, in de buis brengen, die we met een soort fietspomp op
ƉŽŵƉĞŶ͕ǌŽĚĂƚĚĞŐĂƐƚŽĞǀŽĞƌǀŽůůĞĚŝŐĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘͟
Menno gebruikt allemaal vaktermen waar ik niks van snap. Wel zie ik dat de heren weten waar ze
mee bezig zijn.
Rond half juli valt een tweede brief van opdrachtgever Liander bij de bewoners aan de P.S. weg op de
deurmat. Daar staat in te lezen dat na de vervanging van de gasbuizen de zaak nog niet geheel rond
is. De aansluiting naar de woningen moeten ook noch vervangen worden. Bovendien worden de
oude meters ( niet verplicht) door slimme vervangen. Die kunnen op afstand worden afgelezen.
Bezoek van de meteropnemer of zelf doorgeven van de stand is dan niet meer nodig. Bovendien kan
de klant om de twee mnd. een overzicht van het verbruik toegestuurd krijgen. Eind augustus wordt
met de huisaansluitingen en vervangen van meters gestart.
Ik vraag Menno als ze tijdens de graafwerkzaamheden wel eens iets bijzonders in de grond is
tegengekomen. Hij zegt dat ze in het noorden van Friesland al eens bij graafwerkzaamheden schedels
en botten naar boven haalden. Na onderzoek bleek dat ze dwars door een oude dodenakker te
hebben gegraven. Eeuwen geleden bleek op die plaats een begraafplaats te zijn geweest wat niet op
de tekening stond vermeld. Verder hebben we wel eens een paar munten gevonden van weinig
ǁĂĂƌĚĞ͘͟EĂƚƵƵƌůŝũŬŚŽƉĞŶǁĞŶŽŐĞĞŶƐĚĞŐŽƵĚĞŶƐĐŚĂƚƚĞǀŝŶĚĞŶ͕ǌĞŐƚDĞŶŶŽŵĞƚĞĞŶůĂĐŚŽƉǌŝũŶ
gezicht.
Het werk dat wij doen is zwaar werk. Om je lichaam enigszins te sparen moet de kop er goed bij. De
meesten van ons staan al vanaf hun 17de jaar aan de schop. Dat betekend dat je dit vol moet houden
tot je 67ste jaar. Dus 50 jaar. We zien wel als het lukt. Tot nu toe hebben we allemaal nog wel schik in
ons werk.
Als de aansluitingen naar de woningen zijn omgezet van de oude buis naar de nieuwe komen we nog
een keer langs om de oude gasbuis uit de grond te halen. Die trekken we er uit. Soms wel stukken
van 40 á 50 meter te gelijk.
We werken meest in het noorden van ons land, maar er is ook wel eens in klus verder van huis, zoals
laatst in Rotterdam. Dan zijn we een hele week van huis. Als je een gezin hebt is daar niet veel aan.
Maar we houden de moet er in. Volgende week hebben we 3 weken vakantie.
Als veehaŶĚĞůĂĂƌƌŝũĚĞŶĚǀĂŶŚĞƚĞŶĞŶĂĂƌŚĞƚĂŶĚĞƌĞ͚ŬŽĨĨŝĞĚƌŝŶŬĂĚƌĞƐ͛ĚĞŶŬŝŬǁĞůĞĞŶƐ͕ĚŝĞ
ŵĞŶƐĞŶŚĞďďĞŶŽŽŬǁĞůǁĂƚǌŽ͛ŶŚĞůĞĚĂŐďŝũǁĞĞƌĞŶǁŝŶĚŝŶĚĞŐƌŽŶĚŽŵƚĞǁƌŽĞƚĞŶ͘sŽůŐĞŶƐ
DĞŶŶŽǀĂůƚĚĂƚďĞƐƚŵĞĞ͘ĞǌŝũŶĚŽŽƌĚĞũĂƌĞŶŐĞŚĂƌĚŝŶǁĞĞƌĞŶǁŝŶĚ͘DĞŶŶŽ͖͟Ik moet er niet aan
denken om op een kantoor tussen vier muren te moeten zitten. Wij hebben een hecht team en een
boel lol onder elkaar. Niemand loopt de kantjes er af. Dan pas je niet in de groep. Na de
bouwvakantie gaan we weer met frisse moet aan de slag, volgens de laatste berichten ergens onder
de rook van Leeuwarden.
BS

BS
Errata.
Zoals wij hadden verwacht en reeds op voorhand aangegeven, zijn er na de uitgifte van het boek,
door ons zelf en de lezers, een aantal onjuiste vermeldingen in het boek geconstateerd.
Dit is haast onvermijdelijk bij het maken van zo'n groot naslagwerk, mede omdat de archieven van
de gemeente na de jaren 1937/1938 niet meer vrij toegankelijk zijn door de wet op de privacy en
je de gegevens moet verkrijgen door eigen kennis of de kennis van
anderen.
Daarnaast zijn er na de uitgifte nog een aantal aanvullingen ons ter ore gekomen.
Wij zijn de attente lezers erkentelijk voor het doorgeven van de onjuistheden en willen via deze
site (www.sthistoriesonnega-oldetrijne.nl) de tot nu toe bekende correcties aan u kenbaar maken..
Het bestuur van de stichting Historie Sonnega-Oldetrijne.

Lijst van correcties/aanvullingen op het boek:
Sonnega-Oldetrijne, van vroeger tot nu.
Bladz.
10
12 en
13
23
37
49
55

57
59
63

65

Opmerkingen.
Toevoegen: Donkb. = Donkerbroek
De Bovenweg is verhard in het begin van de 20e eeuw, met gebruikte stenen.
Het hoofd "Sonnega 3" moet zijn Hoofdweg 6
Jelte Bos is eveneens vertrokken naar de USA
Detje v.d.Wouden ( dienstbode bij A.M.Hiemstra) is in 1930 ziek geworden en overleden
in haar ouderlijk huis, nu Sonnegaweg 10.
De kinderen van Jelte Bos & Popkjen Bijker, Egbert, Namme en Rinse, zijn hier geboren,
Rinske,Luite,Grietje zijn geboren op nr.72, nu Ps.weg 52.
De 2e Egbert is ten onrechte vermeld en Rinze moet zijn Rinse
De kinderen van Luite Bos & Imkje v.d.Tuin, Sjoerdje, Jan en Fokje zijn geboren
in Oldeholtpade.
Egbert Gorter & ? moet vet gedrukt zijn, hij was hoofdbewoner.
Wed. Sjoerdje v.d. Wouden-Bos is overleden in 1964
Egbert v.d.Wouden is in 1939 gehuwd met G.M.Nolles en overleden in 2005
Jan v.d.Wouden is overleden in 1939 ( staat 1935)
Sjoerdje Bos ( vrouw van Jan v.d. Wouden ) is overleden in 1964 (staat 1954)
Detje (dochter) is overleden in 1930
Kornelis Bloemhof & Immigje Oostra zijn hier komen wonen in 1950.
Luite Oostra en Trijntje Veldkamp zijn hier gekomen in 1948 en vertrokken naar
Wolvega in 1950
Roelf Demmink is in 1948 vertrokken naar Wolvega. Uit het 2e huwelijk is ook nog een
zoon Frederik.
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Meine Bosma.

Foto is weggevallen bij het drukken,

Bladz.

Opmerkingen.

73

Barteld Oosterkamp (Barteld
brille) hier met Piet van Veen,
was een zoon van de hoofduitvoerder van het werk aan
de Hoofdweg.
Abel Snijder

Foto's zijn weggevallen bij het drukken.

105 Wed. Alie v.d.Lende Kerkstra en Geertrui v.d.Lende kwamen in 1930 en gingen ook
in 1930 naar Leeuwarden.
107 Reinder Wijmenga is geëmigreerd naar Canada en niet naar Californië zoals is vermeld.
125 Nico Rip & Suse Wolters kwamen er in 1975
Pals Bies & Rennie Jongsma met de kinderen Renate,Goos en Meint hebben er in
1974 tijdelijk gewoond. Ze huurden het van de ruilverkavelingscommissie.
Theo Boersma & Akke Huitema zijn in 1973 vertrokken naar Me 21.
129 Fam. Stuurman woonden hier van 1949 tot 1951
Hillebrand Harthold & Jantje Hofstee kwamen hier in 1948 van Slijkenburg en
gingen in 1949 naar Donkerbroek. ( was arbieder bij Jan Hogeterp)
Luite Oostra & Trijntje Veldkamp kwamen hier in 1947 van 41 (Sonnegaweg 49) en gingen
in 1948 naar 64A (Sonnegaweg 11). Zoon Arend was nog niet geboren.
Bewoning van 1945 tot 1947 onbekend.
Anna Nelly, dochter van Klaas Kroondijk & Dina v.d.Veen, moet zijn Annie Nelly
135 Klaas Kroondijk & Dina v.d.Veen hun dochter is Annie Nelly ipv Anna Nelly
137 Bouwe Dijkstra is overleden in 1967 (staat 1957)
141 Sonnegaweg 49: Luite Oostra is in 1947 vertrokken naar 44.( Sonnegaweg 43 )
Dochter Dina moet met een hoofdletter en zoon Arend was nog niet geboren.
149 Sonnega 36. Namme Bijker & Rinske Snijder hadden twee in huis wonende dochters
met dubbele voornamen: Aaltje Roelofje en Hansje Jantje.
153 Andersien ter Heide is overleden in 1950 ( staat 1957)
163 Gerrit Landman & Wibbina Hoekstra hun dochter is Klaasje Sientje
169 De bovenste foto moet zijn : van rechts naar links
170 Bovenste foto: 4e rij ?? moet zijn ? Wiegersma.
173 Dochter van Gerrit Landman & Wibbina Hoekstra is Klaasje Sientje.
197 Johan Groen & Coba Ziel kwamen hier in 1950

Kornelis Bloemhof en Immigje Oostra gingen in 1950 naar Sonnegaweg 11
211 Dirk Huitema is overleden in 1974
213 Bij Dirk Brouwer & Trijntje Wierda moet toegevoegd worden: dochter Stijntje.
225 Bij Siebren D.Woudstra & Antsje de Boer zijn de kinderen weggevallen, dit zijn:
Stijntje, Roelof, Aaltje en Pietje
237 Hendrik Prikken is boerenknecht geweest bij Aize v.d.Laan van 1937 tot 1953 en is
toen gehuwd en geëmigreerd naar Canada.
266 Hoofd moet zijn Sonnega ipv Oldetrijne
285 Fam. Jansen moet zijn: Bauke Jansen & Elisabeth Quak. Zij kwamen in 1970 van
Utrecht,hebben het eerst als weekendhuis gehad en zijn er later permanent gaan wonen
en in 1991 weer vertrokken naar Utrecht.
Jan Nijholt en Abeltje Posthumus zijn in 1970 vertrokken naar Wolvega.
289 Foppe Huitema is overleden in 2009 ( staat 2008 )
293 Dirk en Sietze de Haan zijn hier gekomen in 1965.
Van 1963 tot 1965 heeft hier gewoond: Aaltje Bakker-Bron, zij was huishoudster bij
Harmen Koenen, na het overrlijden van zijn vrouw Willemke Bos in 1946
Harmen Koenen heeft hier gewoond tot zijn overlijden in 1963
299 Tussen Henk Bijker en Anne Miedema schijnt hier ook nog een fam.Kramer te hebben
gewoond
Tjeerd Claus & Aukje Smid staan hier abusievelijk vermeld.
Moet zijn Einze Claus & Trijntje de Jong met de kinderen:Geeske, Tjeerd, Freike,
Geert en Halbe. Ze kwamen in 1942 uit Nijelamer en gingen in 1945 naar Mildam
313 Anne Bos & Aaltje Wijmenga huwden in 1949 en hebben hier tijdelijk gewoond, voordat
ze naar 61 (Sonnegaweg 23) gingen.
317 Antje Siderius- Sijtsma is overleden in 1987.
Sijtze Siegersma ging naar Katlijk
321 Johannes Reijm ging naar Nijetrijne, de ouderlijke boerderij, ipv Ter Idzard.
329 Harm Jelsma zijn 1e huwelijk was met Maaike Hofman, overleden in 1921, daarna
hertrouwde hij met Gerritje Langhout.
331 Jacob Kroondijk huwde met Reino Elisabeth Grietje Bergman. (2e huw)
Jacob en Hendrik, kinderen van Jacob Kroondijk zijn hier ook opgegroeid.
332 De personen op de onderste foto zijn v.l.n.r: Jan Bootsma, Jelte Bos, Grietje Bos,
Dirk Mollema (dienstkameraad van Namme uit Zaltbommel), Namme Bos, Egbert Bos
375 Bij Wed.Jantje Ernst-Barelds staat dat haar zoon Popke is overleden in 1971. Dit moet
zijn Jacky, zij is in 1971 overleden door een ongeval bij het oversteken van de
weg voor haar ouderlijk huis.
389 Achter Pieter Hermanius Antonius is de achternaam Wolters weggevallen.
391 Jeep Heida & Geesje Molenbuur hadden ook nog een dochter Ineke.
395 De Fam. Bank gingen in 1982 naar Wolvega.
Marten Westerhof & Hendrikje Bosma gingen in 1942 naar Oldeholtpade (staat Langelille)
404 Hoofd moet zijn: Oldetrijne ipv Sonnega
411 Ger de Boer & Ilse Bosma ipv José Bosma
439 Van l.naar r moet zijn ; van r naar l.
443 Onderste foto: naast Aitze v.d.Lende zit Wouter Kroes
472 Toevoegen: Bies blz.125
473 3e regel: Conradi 57 moet zijn 157
478 Woudberg: blz 247 moet zijn 249.

Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op
30 november 2016
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 19 november 2015
3.
Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
4.
Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Plaatselijk Belang 20152016*
5.
Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Stichting Dorpscentrum
2015- 2016*
6.
Jaarverslag en financieel verslag + kascontrole Feestcommissie 2015-2016*
7.
Jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer
8.
School: Hanneke Bruinenberg praat ons bij
9.
Politie stelt de nieuwe wijkagent voor en bespreekt de brief van de
gemeente n.a.v. controle op het dorpsfeest
Pauze:
11. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang
Aftredend en niet herkiesbaar Wieger Schraa
3ODDWVHOLMN%HODQJGUDDJW««««YRRU
Benoeming leden feestcommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerben Rijkers, Eelco Jan de Boer
Ina Venekamp
Voorgedragen worden ..
Benoeming leden Stichting dorpscentrum
Aftredend en herkiesbaar Henny Kremers
12. Kascommissie
Aftredend Gerard Bayle en benoeming nieuw lid.
13. Dorpenvisie
terugblik over de presentatie aan de gemeente
14. voorstel voor aanschap 2e AED
15. Rondvraag

THEMA

THUIS IN EIGEN DORP

Nynke Beneditus vertelt ons over de mogelijkheden om zo lang mogelijk
thuis te kunnen blijven wonen. Wat is daar voor nodig. Wat kunnen wij
daar met elkaar aan doen.
Nynke Benedictus legt ons uit wat te doen om blij(f) wonen.
*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 jaarvergadering Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne
19 november 2015
Aanvang: 20.00 uur in het dorpscentrum te Oldetrijne
Aanwezig: 34 personen + bestuur
afmeldingen: Klaas Hallema (gemeente), diverse vertegenwoordigers van politieke partijen, wethouder
J. Jongbloed (er was een bijeenkomst in het gemeentehuis), T. Dijkstra, A. de Heij, M. Mietes.
Opening:
de voorzitter, Hein de Vries, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor Hanneke Bruinenberg (directeur de Lantscheene) en de heren Kloppenburg
en Germeraad (voor het programma na de pauze)
notulen van vorig jaar:
n.a.v. de opmerking over de lantaarnpalen op de Meenthe: de heer Hallema heeft laten weten dat rond
16 januari 2016 er nieuwe palen komen.
mededelingen:
Margreeth geeft uitleg over de buurtwhatsApp.
De aanwezigen lijkt het goed om hier mee te gaan starten: er komt volgend jaar (2016) een avond met
uitleg over deze app.
jaarverslag en financieel verslag Plaatselijk Belang 2014-2015
de penningmeester, Neeltje de Groot, geeft uitleg.
Kosten AED: dit is voor de batterijen.
er ontstaat een korte discussie over het nut van de AED.
Het bestuur zal Grietje Postma vragen om uitleg te geven over de AED in de dorpskrant
als suggestie komt om tijdens de avond van de buurt whatsApp uitleg te geven over de AED
er zijn verder geen vragen voor plaatselijk belang
jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2014- 2015
Voorzitter Rene Zuidberg vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Hij spreekt zijn zorgen uit over het onderhoud van de dorpsgebouwen.
De plannen van de gemeente zijn om de vergoedingen behoorlijk te gaan verlagen.
Stichting harten 10 gaat actie voeren. Oa tijdens de presentatie van de voorjaarsnota.
Verder geeft Rene Zuidberg een kort verslag van de diverse activiteiten afgelopen jaar.
Heeft u behoefte aan activiteiten of ideeën: geeft ze door aan de stichting
Er worden enkele vragen gesteld over de cijfers:
etenswaren: wat moeten we daarbij voorstellen: inkoop van eten voor feestjes enz.
Hendrik Fokkema: internet + telefoon gaar via KPN dit zou ook via FON kunnen (zusje van WIFI)
Hendrik gaat dit op verzoek van de vergadering uitzoeken.
Verder was het financieel een goed jaar
jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2014-2015
Het dorpsfeest is positief ontvangen en was goed geslaagd.
de palen zijn goed ontvangen door de bewoners en het is de bedoeling dat dit
een jaarlijkse traditie gaat worden
ook financieel was het een goed jaar
dorpsfeest 2016 8 – 12 juni
Van de opbrengst van de paasvuurbult zijn oa palen voor het dorpsfeest gekocht

jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer
Dorpskrant: Karin Witteveen vertelt dat alles prima gaat, wel mag er meer
het dorp komen.
De redactie van de dorpskrant krijgt de complimenten.
Dorpsarchief: Hendrik Fokkema is nieuw in deze commissie er wordt nog gezocht naar
een ander nieuw lid: Grietje Postma wil de commissie ook verlaten
Website: Mans Schaaphok heeft geen mededelingen
Dorpsmail wordt alleen gebruikt voor mededelingen voor en over het dorp
kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting dorpscentrum
De kascontrole van PB heeft plaatsgevonden door Eddy en Gerard
De kascontrole van de stichting en de feestcommissie zijn gecontroleerd door Wieger
en Hein.
de cijfers van PB zijn in orde bevonden ook de cijfers van de feestcommissie en van
de stichting dorpscentrum zijn in orde
alle penningmeesters wordt decharge verleend.
SchoolSamen:
Hanneke Bruinenberg de directeur stelt zich voor.
Zij is directeur van zowel de Lamer als van de Lantscheene.
Belangrijk is dat om de band tussen school en het dorp te versterken.
Mocht u vragen hebben kom gerust eens langs.
PAUZE
Bestuurswisseling plaatselijk belang:
De heer Kees Verschuuren, nieuw lid van PB, stelt zich zelf voor.
Hein de Vries neemt afscheid en wordt door Wieger Schraa bedankt voor zijn inzet. Hein vertelt dat
hij het werk voor PB altijd met veel plezier gedaan.
Bestuurswisseling feestcommissie:
Aftredend zijn Rene Meijer en Anita de Heij: Eelco Jan de Boer bedankt deze leden voor inzet.
Nieuw in deze commissie: Gerben Rijkers (hij stelt zichzelf voor) en Ina Venekamp (Ina woont aan de
Sonnegaweg)
Verder wordt er nog gezocht naar een jeugdlid omdat er anders 2 tegelijk weggaan.
Bestuurswisseling Stichting:
Gerben Ziel neemt afscheid na een periode van 6 jaar. Hij bedankt iedereen voor de goede
samenwerking en vertelt dat hij een leuke tijd heeft gehad.
Rene Zuidberg (huidige voorzitter) blijft nog voor een periode van 3 jaar,
verder gaan Ilse Bosma en Brenda Smit de stichting versterken.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter Rene Zuidberg
Secrtaris: Ilse Bosma
Penningmeester: Brenda Smit
inkoop: Folkers Heida
boekingen: Henny Kremers
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun uitstekende inzet.
Kascommissie:
Aftredend is Eddy Reuvekamp: hij wordt bedankt voor zijn inzet
nieuw lid: Hein de Vries

dorpenvisie
Hedy Wiersma vertelt over het tot stand komen van de nieuwe dorpenvisie.
Het thema duurzaamheid is aan het geheel toegevoegd
Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal bewoners: dit waren goede gesprekken. Er is een gesprek
geweest met Rene Meijer (gemeente ambtenaar)
Ook dit was een leerzaam gesprek.
De nieuwe dorpenvisie komt op de site te staan, eventueel kan ook een exemplaar thuisbezorgd
krijgen.
Er is een vraag waarom niet huis aan huis bezorgen?
mn kostenplaatje en veel mensen doen er niets mee.
We hebben € 500,-- subsidie van de gemeente gekregen
Hedy Wiersma krijgt een bos bloemen van het bestuur voor al het werk dat zij heeft verricht om deze
nieuwe dorpenvisie te realiseren.
Rondvraag:
Gerard Bayle: bij de drempels zijn de hoek ingezakt (dit geeft gevaarlijke situaties) en de lantaarnpaal
bij het kerkhof staat scheef
dit wordt doorgegeven aan Klaas Hallema van de gemeente
Hans Smink: waarom zijn de platen aan de Merriemaden en aan de Meenthe verwijderd?
de platen waren eigendom van Vermillion: PB heeft contact gezocht met Vermillion. De platen hadden
mogen blijven liggen maar de gemeente heeft anders beslist.
PB heeft bij de gemeente gemeld dat wij dit jammer vinden en dat er nu gevaarlijke situaties zijn
ontstaan: berm is nat en op de plekken waar de platen lagen is de grond zeer zacht.
De bermen blijven een zorgenkindje: mn tijdens de regenperiode zijn de bermen zeer gevaarlijk. Als
PB zullen we dit blijven benoemen in onze gesprekken met de gemeente.
Bonne Speestra: parallelweg bij de Pieter Stuyvesantweg
Provincie gaat doorgroeitegels plaatsen
Internet: in de dorpen is op veel plaatsen langzaam internet, er is geen kabel
Dit staat op de agenda van PB.
Leeuwarden 2018 cultureel hoofdstad: is PB hier mee bezig?
nee
AED: het apparaat geeft storing; hier wordt aangewerkt
Eddy Reuvekamp: bij het bosje (thv Rijkswaterstaat zout depot) parkeren de bezoekers de auto soms
op de weg (omdat de bermen te zacht zijn waarschijnlijk) dit geeft lastige situaties. Is het een idee om
een parkeerplaats(je) te maken?
inbreng van bestuur:
wie wil er helpen bij het paasvuur? we zoeken vrijwilligers graag melden bij PB
schoonmaakdag voor dorpscentrum 28-11-2015
Fam Speerstra meld zich aan.
De avond wordt verder ingevuld door Johan Germeraad. Hij vertelt over energie en hoe je de kosten
kunt reduceren.

JAAROVERZICHT STICHTING DORPSCENTRUM 2015/2016
Hallo beste mensen, hierbij een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar en wat
ons bezig hield.
*We begonnen in oktober met Voor en Door het Dorp met als gastsprekers:
Jacob Broekema en René Kremers over hun reis naar Oekraine.
Vooraankondiging boek presentatie van Boek over Sonnega en Oldetrijne door Jan Boonstra
en Henk Spijker. Het houden van bijen door Folkert Heida en de africhting van politiehonden
door Henk Schuurer.
*In november St.Maarten en de boek presentatie door Jan Boonstra en Henk Spijker.
*In december de Volkskerstzang dienst incl. een mooie wandeling van de school naar het
dorpscentrum met onderweg verhalen over de kerst. Een heel leuk geslaagd nieuw
initiatief.!!! En een leuke filmavond in de kerstvakantie.
* In januari begonnen we met een geslaagde Nieuwjaarsborrel bij het bruggetje nabij de
Driewegsluis met heel mooi weer.!!!
*In februari hadden we een instructieavond over verantwoord alcoholschenken voor de
vrijwilligers van het dorpscentrum. Een leerzaam en duidelijk verhaal wat alcohol met je doet
vooral op jonge leeftijd.
*In maart de beroemde playbackshow met steeds weer aanstormend nieuw talent.!!!
En een info avond over gebruik van de buurt whats-app.
*In juni een dorpswandeling over de nieuwe verhoogde dijk bij de Helomavaart en uitleg over
de aanleg hiervan door een medewerker van Wetterschip Fryslan.
Onze overkoepelende Stichting Harten Tien, die voor al onze dorpshuizen en
gemeenschapscentra in de gemeente de subsidies probeert te krijgen voor het onderhoud van
de gebouwen, is langdurig overleg geweest met die gemeente. Met een positief resultaat voor
de komende paar jaar dat die subsidies nog door blijven gaan op het zelfde niveau, zoals
opgesteld in het meerjarig onderhoudsrapport. Daar zijn we heel blij mee..!!!
Door de lange onzekerheid over het krijgen van deze subsidies , hebben wij dit jaar alleen het
hoognodige gedaan. Onder andere het verven van het hek voor het dorpscentrum op de dag
van NL-DOET en heeft de binnenkant van de boswal om de kerk een fikse snoeibeurt gehad.
Naast dit alles zijn er nog 2 biljartclubjes, line-dance club en het toneel actief in het
dorpscentrum en met de nodige persoonlijke feestjes was het wel weer een vol jaar.
Vooral ook voor de vrijwilligers waar we toch vaker dan andere jaren een beroep op moesten
doen. Wij willen hen extra bedanken voor hun belangeloze inzet. Hartelijk dank!!!
De bestuurssamenstelling gaat ook iets veranderen. Henny Kremers gaat ons bestuur na drie
jaar inzet verlaten. Wij betreuren dat te zeerste, maar gezien haar baan met meer uren en
andere activiteiten was het niet meer te combineren. Bedankt voor je meer dan 100 % inzet!!!
We hebben nog niet een nieuw bestuurlid kunnen vinden. Dus heb je iets voor het dorp over
en wil je jezelf inzetten voor de gemeenschap, meld je bij ons voor een leuke en gezellige tijd
met de rest van dit bestuur!!!!
Het bestuur gaat er in eerste instantie als volgt uitzien:
Voorzitter
: René Zuidberg aftredend in 2018 (niet-herkiesbaar)
Secretaris
: Ilse Bosma
aftredend in 2018 (herkiesbaar)
Penningmeester : Folkert Heida aftredend in 2016 (herkiesbaar?)
Boekingen
: Brenda Smit
aftredend in 2018 (herkiesbaar)
Namens het Bestuur Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne

DORPSFEEST SONNEGA-OLDETRIJNE 2016
Het Dorpsfeest van SonnegaʹOldetrijne stond in het teken van JUNGLE-FEVER .
Op woensdag avond werd er gestart met de ondernemers quiz , waarbij de ondernemers uit ons
dorp leuke vragen hadden en de avond sponsorden, er was veel animo. 60 van de 90 ondernemingen
deden mee aan dit initiatief.
Voor de vrijdagmiddag waren er kinderspelen in THEMA ´JUNGLE`met limbo dansen en klimmen en
klauteren georganiseerde door de ex-floria commissie.
De heringevoerde playbackshow op vrijdagavond was een groot succes, er waren optredens van
Jovink en de Voederbietels, Kiss, Tigh fit en zelfs zanger Rinus met Romana waren van de partij in
Oldetrijne. Voor de presentatie waren Bob en Annie de Rooy bereid gevonden.
DĞƚĂĨƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞĂǀŽŶĚĚĞďĂŶĚ͚ĂƐŚďĂĐŬ͕͛ǁĞƌĚŚĞƚĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐĞĚŽƌƉƐĂǀŽŶĚ͘
Op zaterdagmiddag een spellenmatinee, super weer hadden ze er bij, de 8 teams gingen survivallen
via een gevarieerde baan met sloot slingeren, helling klimmen, kokosnoot spel en katapult bouwen
en tot slot vuur maken, iedereen was erg fanatiek bezig. Jeroen Zuidberg, Carolien de vries ,Ingrid
Bethlehem en Nico Kester waren de winnaars van deze middag.
ĞǌĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚǁĞƌĚŐĞŽƉĞŶĚŵĞƚ͟>ŝĂĂŶƚƌĞŬŬĞŶ͟ waar 12 teams zich voor opgeven

ŚĂĚĚĞŶ͘ĞǁŝŶŶĂĂƌƐǁĂƌĞŶ͞dŽĞƌǁŽƵĚ͟ŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌ͞ĨĂŶƚĂƐŝĞǀĂŶĚĞĐŚĞĨ͟
De teams hadden hun best gedaan op het outfit, velen kwamen aanmoedigen. En er kon er
tot laat heerlijk buiten geborreld en gesnackt worden door het schitterende weer. Binnen in
ĚĞƚĞŶƚďƌĂĐŚƚĚĞďĂŶĚ͟dƌĂǆǆŝŽŶ͟ĞĞŶŵŽŽŝƐƚƵŬŵƵǌŝĞŬĞŶĞƌǁĞƌĚůĞŬŬĞƌŐĞƐǁŝŶŐĚ͘
Met afsluitend de kerkdienst op zondag met muzikale ondersteuning van Ytsje Conradi
kwam er weer een eind aan en geslaagd dorpsfeest 2016.
De feestcommissie 2016
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beheerder
Kees de Kroon
beheerder
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl

612353
611350

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

612015

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

Website: www.sonnega-oldetrijne.nl

Doe er uw voordeel mee!!!
Alles voor in en
rondom uw tuin!

6 dagen per week open en donderdag koopavond!
Oppers 103 - 8478 HA Sonnega - 0561 617007
www.htctuinhout.nl of volg ons op Facebook!
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