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Beweging te kort?

Fysiosport!

Thuis in Bewegen!

Industrieweg 15e, Wolvega

Tel 0561-617870 - www.fysiosportwolvega.nl

Van Harenstraat 18 - Wolvega

Tel. 0561 - 614 414



Hallo dorpsgenoten! 

 

En zomaar ligt het voorjaar alweer achter ons en is het Zomer! Daarmee dus ook weer tijd 
voor de nieuwe School- Dorpskrant.  

Er waren weinig dorpsgenoten in de spotlights, de afgelopen maanden, tenminste als we de 
kranten mogen geloven. Er was wel volop actie in het dorp en het dorpscentrum, met als 
absoluut hoogtepunt uiteraard het dorpsfeest “Jungle Fever” ! 

Er zijn twee nieuwe bedrijven enthousiast van start gegaan in Sonnega, welkom Nadine de 
Ruiter (fotografie) en Jiske Clevering-Hartsuiker (Sterrig). Veel succes dames! 

In de rubriek “Uitgelicht” in de Stellingwerf van 4 mei stond een indrukwekkende reportage 
over jeugdige evacuees in Sonnega tijdens de oorlogsjaren.  

En we kunnen het niet laten: we zijn toch best wel trots op Jan Smink, bezig met zijn opmars 
naar de wereldfinale van de kookcompetitie Bocuse d’Or in Lyon. Als oud-inwoner is hij toch 
ook nog steeds een beetje van ons….   

Verder is dit de laatste keer dat de redactie actief is in de huidige samenstelling. Per                 
1 september gaat Gerry het dorp verlaten en daarmee ook de redactie van de School-
Dorpskrant.  Er heeft zich nog geen opvolg(st)er gemeld, maar dat kan nog steeds! Schroom 
niet, het is een leuke, gezellige en sociale bezigheid!  

Wij wensen u wederom weer veel leesplezier, 

Met vriendelijke groet,  

Karin Witteveen, Annie Kester en Gerry Kompaan 

 

 

Mocht u een bijdrage willen leveren aan de dorpskrant, in welke vorm dan ook: dat is zeer 
welkom! Neem daarvoor contact op met de redactie! 

 

 

De uiterste datum voor inlevering van uw kopij voor de volgende editie van de dorpskrant is:   

14 oktober 2016 

 

 

 



Burgerlijke stand 
 
Op 10 juni is Bauke geboren; zoon van Wietse Spijksma en Neeltje de Groot en broertje van Simone. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wist u dat …..                                                                          

 
 De mascotte Het FeestBeest onlangs in de tuin bij de familie De 

Heij stond. Anita werd op deze wijze nogmaals bedankt voor haar 
enthousiaste inzet in de Feestcommissie. 

 De pandabeer van Sinny verdwenen is tijdens de Jungle Fever?! Zij 
kreeg hem van haar Arie in hun verkeringstijd. Grote emotionele 
waarde dus! 
Wat zou het fijn zijn als deze beer stiekem weer naar huis zou 
komen wandelen …. 

 Gerry alle dorpsgenoten bedankt voor de gezelligheid tijdens de 
10 jaren die zij hier in het dorp doorbracht. Vast nog wel eens tot 
ziens! 

 Laten we tenslotte de zomer verwelkomen met een toepasselijk 
gedicht van Toon Hermans. 
 

Nu niet langer saggerijnen, 
    kijk, een eerste vlinder vliegt, 

         laat de zon maar lekker schijnen, 
                         ’t is een schijn, die niet bedriegt.    
_____________________________________________________________________         
 
Zomeravondwandeling over de kade Helomavaart  
Sinds mei is de rust weer teruggekeerd op de kade tussen de Driewegsluis en Pieter 
Stuyvesantweg langs de Helomavaart. De afgelopen maanden is hier ongeveer 50.000 
kuub grond verzet per boot en kraan. Reden voor de Stichting Dorpscentrum om met 
belangstellende inwoners van Sonnega en Oldetrijne op 28 juni een kijkje te nemen bij 
deze kade. Namens het Wetterskip was projectleider André Seinstra aanwezig om 
uitleg te geven. De kade is een stuk landinwaarts gelegd met een flauwer talud zodat 
de landeigenaar het beter kan bewerken. Voor de kaderrichtlijn water, een Europese 
richtlijn ter bevordering van schoner water, is er een ondiepe natte zone aangelegd 
tussen de beschoeiing en de kade. 
Dit bevordert het waterleven en 
dient onder andere als paaiplaats 
voor vissen. Door deze 
werkzaamheden voldoet de kade 
aan de veiligheidseisen voor hoog 
water en houden wij de komende 
jaren droge voeten. Tijdens de 
werkzaamheden zijn maatregelen 
getroffen om nadelige gevolgen 
voor de omgeving zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken.                                



Plaatselijk belang Sonnega Oldetrijne 

NL Doet                                                                                                    
Op 12 maart hebben enkele vrijwilligers het hek, de palen van het info 
bord geschilderd en het hek gerepareerd.  

BuurtWhatsApp en AED                                                                          
Op 17 maart hebben we de bijeenkomst met de voorlichting over de 
BuurtWhatsApp en de AED gehad. Deze avond werd goed bezocht. De 
wijkagent kwam met mooie voorbeelden over wat nu verdacht gedrag is. Ook hebben we tips 
en gedragsregels omtrent de App mee gekregen. De gemeente was vertegenwoordigd door 
Niek de Hooglander. 
Grietje Postma gaf een duidelijke uitleg van de voordelen van de 
AED en hoe de organisatie om de AED te gebruiken in elkaar zit. 
Het een en ander heeft tot resultaat gehad dat er wat de App 
betreft er voor de Sonnegaweg/Kerkhofslaan, de Peter 
Stuyvesantweg en de Meenthe, per straat 2 of 3 contactpersonen 
zijn. Deze personen vormen samen de overkoepelende groep om 
eventuele berichten aan de andere deelnemers en straten door te kunnen geven. 
Wat de AED betreft hebben we Grietje Postma gevraagd of zij een cursus reanimatie wil 
gaan verzorgen. Hierover volgt nog nadere informatie. 

Bezoek B en W                                                                                                                       
22 maart heeft het bestuur van plaatselijk belang het college van B en W op bezoek gehad. 
Dit in het kader van het aan bieden van de Dorpenvisie 2016 aan het college. 
Na het voorstelrondje van het bestuur en het college bracht Hedy Wiersma enkele 
speerpunten uit de dorpenvisie onder de aandacht van het college. Wat de burgemeester er 
toe bracht om de wethouders te vragen in hoeverre zij concreet iets konden toezeggen. 
Een van de punten zijn de bermen in de buurt van de school. Het heeft even geduurd, maar 
ze worden nu opgehoogd, zodat er weer veilig geparkeerd kan worden. 
Na de uiteenzetting van de dorpenvisie hebben we een bezoekje gebracht aan B en B 
“Leuke Trijne”.  B en W was vol aandacht tijdens de uitleg van de eigenaren over de manier 
waarop zij hun B en B hebben opgezet. Zij hebben klanten uit de hele wereld. 

Paaseieren zoeken                                                                                                        
Gelukkig was het droog. De eieren werden weer verstopt in het bos achter de manege. 
We hadden een vijftal ex-8e jaar bereid gevonden om het verstoppen voor hun rekening te 
nemen. 

Jaarvergadering Vereniging Kleine Dorpen                                                                                                            
Op 11 mei hebben enkele bestuursleden de jaarvergadering van de VKD bezocht. Deze 
werd gehouden in ons dorpscentrum. Aan het eind van de vergadering deed Klaas Hallema 
de mededeling dat er in het dorpenfonds ongeveer € 35.000 te besteden voor projecten in de 
dorpen. Er is maximaal € 5000,-- per project beschikbaar. De nodig info is net bij het bestuur 
binnengekomen. Voorstellen zijn van harte welkom bij het bestuur. 

Sportieve activiteiten                                                                                                             
Op 24 juni, 1 en 8 juli organiseren van 19.00 tot 20.30 we een sportieve activiteit voor de 
kinderen uit het dorp. Uiteraard op het sportveld.                                                                    
24 juni voor groep 5 t/m 8 
1 juli voor de leerlingen van groep 8 en de leerlingen van klas 1 en  2 van het voortgezet 
onderwijs. Hogere jaren zijn uiteraard van harte welkom. 
8 juli voor de groepen van 24 juni en 1 juli samen. 



Even voorstellen,  Toneelvereniging Samen Eén. 
 
We mogen trots zijn dat we in onze dorpen een bloeiende toneelvereniging bezitten. Dit is een 
levendige club waarin veel mensen met veel passie en inzet een bijdrage leveren. Ieder 
voorjaar wordt er een nieuw stuk uitgezocht door een leescommissie. En ieder jaar doen ze 
hun best een pakkend stuk uit te zoeken. Maar het blijft een uitdaging om aan de hand van een 
boekje een goede voorstelling te maken van het stuk. Na de zomervakanties beginnen de 
repetities in het dorpscentrum. De spelers doen hun uiterste best om de teksten er in te krijgen. 
Ook starten dan de decorbouwers met de bouw van de coulissen naar de wensen van de 
regisseur. Na menig gezellig repetitie avond, want voorwaarde is wel dat het vooral gezellig is 
en gelachen wordt, wordt verkast naar de schuur van Wiebe Kompaan. Hier is de ruimte waar 
verder gerepeteerd kan worden in het decor en de decor inrichting. Hier worden dan ook al de 
grimeurs en de technische mensen bij betrokken om toe te werken naar grote avond. Begin 
november hebben we dan in het victoriapark de grote uitvoering. In die week hebben we dan 
de zaal tot onze beschikking. Op de maandag beginnen we met een team van +/- 15 
man/vrouw met de opbouw van het podium waarna de rest van de week volgt met de 
inrichting en afbouw van het decor. Ondertussen wordt ’s avonds een aantal keren gerepeteerd 
op het podium. Op de vrijdag avond, wanneer iedereen vol adrenaline en spanning zit, mag 
het dan gebeuren. Voor een altijd weer volle zaal vliegen de vonken er van af. Na afloop is 
het dan heerlijk na genieten met een drankje en een stukje muziek. Op zaterdag staat dan weer 
een heel team klaar om het victoriapark weer in originele staat terug te brengen. Wanneer 
alles weer afgebroken en opgeruimd is, is het traditie getrouw gezellig snert eten bij Arie 
Spijksma in de schuur. Zoals jullie zien is ook deze vereniging niets zonder de inzet van al die 
vrijwilligers. Al deze mensen zijn we ook ieder jaar weer erg dankbaar voor hun inzet. Maar 
naast de fysieke arbeid zijn we ook veel financiële middelen nodig. We zijn dan ook erg blij 
met onze sponsors. Hiernaast mogen we ons ook gelukkig prijzen met een groot aantal 
donateurs. Het donateurschap houdt in dat je de vereniging financieel ondersteunt voor €7,- 
per jaar. Als tegenprestatie krijg je dan een toegangsbewijs voor de voorstelling in het 
victoriapark. Dit is natuurlijk vrijblijvend. Je kunt er ook voor kiezen uitsluitend donateur te 
zijn voor €7,- per jaar. Jaarlijks krijgen we nieuwe bewoners in onze dorpen. Zij, maar 
natuurlijk ook ander niet donateurs, zijn van harte welkom donateur te worden. Om het deze 
mensen makkelijk te maken, gaan we komend najaar, wanneer we de nieuwe donateurs 
kaarten rond brengen, ieder huis aan huis bezoeken, om de bewoners de kans te geven 
donateur te worden. Het wordt u/jullie allen van harte aanbevolen. Want met z’n allen moeten 
we de gemeenschap levendig houden en niet verzanden achter al die beeldschermen. We 
wensen u en jullie allen een mooie zomer en fijne vakantie toe. En hopelijk tot 4 november bij 
ons optreden in het Victoriapark. 
 
Het bestuur van de toneelvereniging Samen Eén.  
 

 

 

 

 



Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne 

Secr. Sonnegaweg 30, 

8478 HC Sonnega 0561-612720 
Het bestuur van de Stichting kan met genoegen melden dat de boekenvoorraad 
van “Sonnega en Oldetrijne van vroeger tot nu” behoorlijk is geslonken. Er zijn 
nog een beperkt aantal beschikbaar. Inwoners of andere belangstellenden, die 
nog geen exemplaar van dit unieke boek hebben; kunnen contact opnemen 
met het secretariaat van de Stichting. Maar “op=op”. Nieuwe inwoners van de 
beide dorpen krijgen gratis een exemplaar van het bestuur van Plaatselijk 
Belang Sonnega/Oldetrijne. 

Het bestuur kan met tevredenheid dit jaar het omvangrijke project afsluiten en 
wil nogmaals iedereen dankzeggen voor de medewerking en voor de vele 
ontvangen positieve reacties uit de beide dorpen en van ver daar buiten. Zelfs 
waren er reacties uit Canada en Amerika. 

Het bestuur zal actief blijven als het gaat om publicatie van historische zaken, 
maar voorlopig als afsluiting willen we u een advertentie in de Leeuwarder 
Courant uit 1934 niet onthouden. Hieruit blijkt dat agrariërs uit Sonnega en 
Oldetrijne zich ook destijds al lieten bijscholen. 

JB 

 

 



Uiteraard willen wij graag stil staan bij het dorpsfeest, editie 2016, thema ‘Jungle Fever”. 

Het ontbreekt de redactie echter aan uitgebreide informatie zoals uitslagen van quiz, spelmiddag en 
playbackshow. De postduif van de feestcommissie is even verdwaald geraakt, denken we  ...    
Vandaar dit keer een:  Korte sfeerimpressie van het dorpsfeest van dit jaar 

Er was een mooi gevuld programma, het begon op woensdag toen de ondernemersavond van start 
ging. Onze plaatselijke zelfstandigen gingen met trekker en kar door het dorp, de versierde palen in 
de tuinen beoordelend en besluitend wie de mooiste paal van het dorp heeft. Er is ons ter ore 
gekomen dat de familie Van der Steege 
het gehele jaar deze titel mag voeren.                     

Vrijdagmiddag vermaakten de kinderen 
zich weer super, mede door de tomeloze 
inzet van vele enthousiaste moeders.  

De vrijdagavond had voor het eerst sinds 
jaaaaren weer een playbackshow voor 
ons in petto.  Met 13 deelnemende acts 
en een goed gevulde feesttent was dit 
een groot succes te noemen. Daarna kon 
er gedanst worden onder leiding van de 
jonge band Ca$hback. 

Zaterdagmiddag was er een 
spellenmiddag, wij zijn er geen getuige 
van geweest, maar er gaan geruchten 
over blote-buiken-parades en oudere 
jongeren die menen nog te kunnen 
slingeren als een jongeling. Gelukkig 
vielen de verwondingen van Pieter mee…                                                                       
De avond was voor sterke teams die hun spierballen lieten zien tijdens het liaantrekken. Daarna 
konden de spieren weer in de relax-stand tijdens het swingen met de band Traxion.                                                                                                                                                               
Zoals gebruikelijk werd het weekend afgesloten met een toepasselijke kerkdienst in de feesttent. 

Al met al weer een mooi weekend, de weergoden deden ook hun best, ondanks sombere 
voorspellingen. Nieuw dit jaar was het bandjes-systeem voor de minderjarige dorstigen onder ons. 
Het was nog even wennen, zowel voor de jeugd als ouders en barpersoneel, maar het geeft wel veel 
duidelijkheid! Speciale vermelding is er ook voor de onuitputtelijke energie van Anneke van de 
snackkar, die tot diep in de nacht (c.q. ochtenduren) hongerige magen bleef vullen.                                                                                                                                        

Echt wel bijzonder is de geboorte van een heuse Dorpsfeestbaby! Nee, niet verwekt tijdens het 
dorpsfeest (misschien is daar dit jaar wel sprake van, dat merken we dan wel in maart 2017) maar 
geboren vrijdagavond! Bauke Spijksma vond dat het tijd werd om zijn ouders nu maar eens in 
levende lijve te gaan ontmoeten.  Hij schopte hiermee ook de line-up van de playbackshow in de war, 
omdat kraamverzorgster Yvonne haar optreden in de feesttent moest verzetten om op tijd in huize 
Spijksma te verschijnen. Gefeliciteerd Neeltje en Wietse. 

Daarmee ligt het dorpsfeest weer achter ons. Feestcommissie bedankt voor jullie inzet en tot 
volgend jaar! 



                           Interview met dorpsgenote Hiltsje de Kroon       
  
De meeste dorpsgenoten kennen Hiltsje de Kroon, en weten ook wel dat ze werkt als model. 
Verder weten we echter niet waar ze vooral werkzaam is en hoe dit allemaal in z’n werk 
gaat. Aanleiding voor mij om tijdens het dorpsfeest naar haar toe te lopen en haar te vragen 
of ik een keer een interview af mocht nemen voor onze dorpskrant. Hier stemde ze mee in, 
en we hebben een afspraak gemaakt bij mij thuis. 
  
Ik had gedacht dat dit met een half uurtje wel geklaard zou zijn, maar ik vond het zo 
interessant, dat we volgens mij al gauw een dik uur vol gemaakt hebben. 
Hiltsje wil graag vertellen over haar werkzaamheden, en is erg enthousiast. Zoals ze zelf 
zegt: “Ik kan wel een boek schrijven over mijn modellenwerk, ik maak zoveel dingen mee”. 
  
Mijn eerste vraag was of 
Hiltsje altijd al van plan was 
om model te worden? 
Ze antwoordde dat het voor 
haar wel altijd een interessant 
wereldje was, maar de 
aanleiding eigenlijk was dat 
een mevrouw haar in 
Heerenveen benaderde met 
de vraag of ze foto’s wou laten 
maken door een voor haar op 
te starten modellenbureau in 
Surhuisterveen. 
Op haar 17de werd ze 
benaderd via facebook door 
Elitemodel met de vraag of ze 
voor dat bureau zou willen 
werken. Dat was uiteindelijk 
het echte begin van de 
modellenwereld. 
  
Wat vond je familie van jouw 
beslissing om als model te 
gaan werken? 
Haar ouders stonden er wel 
achter, maar wel spannend 
omdat het voor hen een 
onbekende wereld was. 
  
 
Heb je er een opleiding voor moeten volgen? 
Nee, geen opleiding, wel trainingen vanuit het modellenbureau. Lessen, hoe te lopen op de 
catwalk, voedingsbegeleiding, sportbegeleiding. Ook krijg je training, hoe om te gaan met 
social-media en wat wel en niet op face-book te zetten. 
  
Welke eisen worden aan jou als model gesteld? 
Minimaal 1.75 lang, Bepaalde maten heup, borst en tailleomtrek. Meisjes die ongezond dun 
zijn, krijgen als model geen werk. Maar dan is het ook niet vol te houden. 
Ook is het een misverstand dat mensen denken dat wij alleen sla mogen eten. 
Natuurlijk moet je gezond leven, want je mag niet te zwaar worden, ik heb de juiste genen 
van mijn ouders meegekregen, maar sport wel 3 tot 4 keer in de week. 



Het is niet alleen een kwestie van slank, maar ook de juiste spiermassa hebben. 
Het is weleens lastig met feestdagen, ik moet altijd wel opletten wat ik eet. 
  
Heb je nog wel tijd voor vrienden en familie? 
Wel als ik in Nederland aan het werk ben, minder als ik in het buitenland werkzaam ben. 
Ik vind het ook belangrijk om af en toe tijd te hebben voor het paardrijden, dat is erg 
belangrijk voor mij. Ik probeer zoveel mogelijk de dinsdagochtendlessen in de manege met 
mijn fries te bezoeken. 
  
Hoe ziet een werkdag van jou eruit? 
Het gebeurt dat ik ‘s morgens om 7 uur ergens aanwezig moet zijn , om vervolgens              
‘s avonds om 20.00 uur één minuut mee te lopen voor een show. 
Je zit zo’n 2 uren voor je haar en make-up , en verder is het heel veel en heel lang wachten 
backstage met de andere modellen. Dit is wel gezellig, je komt vaak dezelfde mensen tegen, 
en je leert nieuwe mensen kennen. Mensen denken vaak dat het haat en nijd is tussen de 
modellen onderling. Ik kan je vertellen dat dit erg meevalt. Als je programma’s als Hollands 
next top model op tv ziet krijgen mensen er een bepaald beeld bij. Dit is echter een wedstrijd, 
bij ons is het werk, en is de sfeer over het algemeen prima. 
  
Ook doe ik werk voor bijv. Hunkemöller dan word ik gebruikt als paspop, en mag ik zo’n 100 
broeken en zo’n 200 shirts aantrekken voor de website of catalogus. Mijn gezicht zie je dan 
niet eens, het gaat puur om de kleding. 
Ik doe werk als commercieel model, dit is voor parfum of bijv. catalogussen. Of ik werk als 
fashion model, dan loop je shows. Verder ben ik heel veel bezig met casting, dit houdt in dat 
je adressen krijgt van het bureau waar je voor werkt en probeert opdrachten binnen te 
krijgen. Dit zijn een soort sollicitatiegesprekken, je moet jezelf laten zien.. 
  
Welke landen heb je al bezocht voor je werk? 
Parijs, Athene, Santiago, Duitsland, en ga ik in oktober naar Barcelona en daarna naar New 
York. 
  
Mag jij veranderingen aanbrengen t.o.v. je uiterlijk? 
Wat beslist niet mag is permanente make-up, tatoeages worden ook niet gewaardeerd. 
Verder is er heel veel mogelijk, mits je het in overleg doet met je bureau. 
  
Je bent nu 3 jaar werkzaam als model, tot welke leeftijd hoop je dit werk te doen? 
Moeilijk om te zeggen, je kunt dit werk niet je hele leven blijven doen. 
Is afhankelijk van hoe goed het blijft gaan, maar zeker zo lang mogelijk. 
  
Mijn laatste vraag is, hoe zie jij jezelf? 
Ik zie mezelf als een nuchtere Friese boerendochter, soms als ik door 
artistieke mensen uitgedost wordt in de vreemdste creaties, en die mensen  
staan met tranen in de ogen van emotie, dan denk ik weleens: In welke gekte 
ben ik eigenlijk beland? Maar dat maakt het leven juist boeiend, om dan vervolgens bij mijn 
ouders aan de Sonnegaweg lekker tot rust te komen. 
  
Hiltsje, bedankt voor een heel boeiend interview, ik hing met volle interesse aan je lippen, 
wat een hele andere wereld waar jij in bent gerold. 
Wij hebben in Sonnega/Oldetrijne onze eigen Doutzen Kroes, die het volgens mij nog heel 
ver gaat schoppen . 
En een ding is zeker, ze blijft met beide benen op de grond staan! 
 
AK 

 



Bijzondere ontmoeting  

Het is zaterdag 29 augustus 2015. 
Rond 11 uur kan ik pas aan de slag. 
Het heiige weer is eerst spelbreker, 
maar halverwege de morgen breekt 
gelukkig de zon door. Om de letters 
op de oude zerken opnieuw in de lak 
te zetten, moet de grafsteen goed 
droog zijn. Het toeval wil dat de 28 
gedenktekens, die de oude begraaf-
plaats rond de klokkenstoel aan de 
Sonnegaweg nog rijk is, allemaal aan 
een opknapbeurt toe zijn en dat 
toevallig zo’n klusje juist een van mijn hobby’s is.  
Terwijl ik aan het schilderen ben  - het is oppassen geblazen, je zit zo naast de letters te knoeien -  
passeert er af en toe een auto, fiets of trekker. Verder is het op die zaterdagmorgen vrij rustig aan de 
Sonnegaweg. De meeste passanten zien mij, zittend op een soort melkerskrukje achter zo’n 
grafsteen niet zitten. Maar plotseling hoor ik de klink van het toegangshek. Er komt iemand naar mij 
toe lopen. Hij draagt een plastic tas in zijn hand. We begroeten elkaar maar kennen elkaar niet. Ik 
vertel waar ik mee bezig ben en we praten over de grafstenen die, nu de letters weer leesbaar zijn, 
een stukje historie prijsgeven. Ik laat hem de steen zien waar de grootouders van moederskant van 
de bekende schaatser Jeen van der Berg onder begraven liggen. Ook praten we over de imposante 
klokkenstoel die in 1989 nieuw is geplaatst. 
Tijdens ons gesprek ben ik wel nieuwsgierig met wie ik feitelijk in gesprek ben en wat zijn reisdoel 
mag zijn. Hij blijkt Cor Hofman te heten en is in IJmuiden, de plaats waar hij tevens woont, op de 
trein gestapt en met de trein van 11.25 uur op het station in Wolvega gearriveerd. Al lopend is hij 
vandaar op pad richting Sonnega gegaan. Hofman zegt dat hij een bezoekje aan de nieuwe 
begraafplaats aan de zuidzijde van de Sonnegaweg wil brengen en wel aan het graf van Jelte Bos en 
zijn echtgenote Popkjen. Hij vertelt, dat hij tijdens de oorlog in 1943 bij deze familie in het gezin is 
opgenomen als honger-evacué. De familie Jelte Bos woonde en boerde toentertijd aan de Bovenweg 
nummer 72, nu Pieter Stuyvesantweg 52. Na de oorlog is hij bevriend gebleven met Namme, de zoon 
van Jelte  en Popkjen Bos. Nu Namme en zijn vrouw ook zijn overleden heeft hij nog regelmatig 
contact met de kinderen van Namme.  
Cor Hofman blijkt een boeiende verteller te zijn. Het is rond het middaguur als wij elkaar op de 
dodenakker ontmoeten. Ik nodig hem uit met mij naar huis te gaan voor een lunch. Aan de 
keukentafel vertelt hij indrukwekkend en beeldend het verhaal over de tijd dat hij als uitgehongerd 
jongetje van 10 jaar door zijn tijdelijke pleegvader, Jelte Bos van het station in Wolvega werd 
gehaald. In het gezin Bos, waar hij warm werd ontvangen, daar is hij weer helemaal op verhaal 
gekomen. 
Na een klein uurtje gaat Cor zijn voetreis voortzetten om het graf van de familie Bos te bezoeken en 
daarna weer terug te reizen naar IJmuiden. Helaas voor Cor zijn de herinneringen aan het vervallen 
boerderijtje van Jelte en later zijn zoon Namme niet meer zichtbaar. De familie Ad Drienhuizen en 
Marietje Maatman, die nu op dit stee wonen, hebben het boerderijtje inmiddels afgebroken. Er is 
een loods voor in de plaats gekomen. De bungalow naast het boerderijtje heeft Namme Bos in 1976 



nieuw laten bouwen. 
Nadat we afscheid hebben genomen vraag ik Cor of hij zijn herinneringen aan zijn oorlogsjaren in 
Sonnega voor mij en het dorp op papier wil zetten. Begin september 2015 valt deze brief van Cor bij 
ons op de deurmat. Zijn -met pen geschreven- verhaal wil ik graag letterlijk met u delen 

IJmuiden, 6 sept 2015 

Geachte heer Speerstra, beste Bonne 

Vervolg gevend aan onze ontmoeting op 29 augustus in Sonnega geef ik hierbij wat gegevens op 
schrift over mijn verblijf in Sonnega. 
Wegens voedselschaarste werden er sinds 1943 kinderen naar het platteland gezonden, voornamelijk 
naar Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.  Welke instanties dit allemaal organiseerden weet ik 
niet meer. In mijn geval was het waarschijnlijk een initiatief van de Christelijke scholen. Deelname 
was natuurlijk niet verplicht en hing af van factoren als; ouders die hun kinderen niet wilden laten 
gaan, kinderen die persé niet wilden of nog een goede conditie hadden. Bovendien werden we eerst 
medisch gekeurd. Waarschijnlijk getest op besmettelijke ziekten. 
Zomer 1943, ik was toen net 10 jaar, ging ik ook op reis voorzien van een naamkaart op mijn buik en 
een koffertje in mijn hand.                                                                                                                                   
De reis ging per stoomtrein. Het oude wagontype met lange treeplanken en in elke coupé een deur. 
De rit duurde de hele dag. De trein stond vaak stil, waarschijnlijk wegens luchtalarm. Het grote 
spoorwegemplacement van Amersfoort stond vol met stukgeschoten stoomlocomotieven.                
Met ongeveer 10 andere kinderen stapte ik uit in Wolvega. De rest ging verder noordwaarts. Wij 
werden in een rij opgesteld aan de westzijde van het station. Daar haalden de diverse gastouders ons 
op. Ik had geen flauw idee waar ik terecht zou komen. Iemand zei tegen mij “Kom jij maar met mij 
mee”. Het koffertje op de fietsendrager en lopend naar mijn nieuwe thuis. Ik kwam bij boer J.E. Bos 
Bovenweg 72 terecht. Vriendelijke mensen met vreemde voornamen waar ik nog nooit van gehoord 
had. Communicatie was aanvankelijk moeilijk. Tegen mij spraken ze wel zuiver Nederlands, maar 
onderling was dat voor mij niet te volgen. 
Het verblijf op de boerderij was voor mij erg avontuurlijk en totaal anders dan thuis. Dat gold ook 
voor het landschap. De eerste dagen had ik heimwee, maar kwam daar dankzij veel nieuwe indrukken 
en familiaire opvang snel overheen. Aan het eten moest ik eerst wennen, zware kost met o.a. 
“soepenbrij”. Dat gold ook voor het water, dat kwam uit de put en niet zo schoon als uit de kraan, 
maar ik groeide als kool.  
Na mijn eerste terugkeer herkende mijn kleine broertje mij haast niet meer. Hij huilde bijna en zei: “Je 
ziet er zo gek uit”.                                                                                                                                                 
Hoelang deze uitzending duurde weet ik niet meer. Ik denk 2 á 3 maanden. Met schoolvakanties 
hoefde men geen rekening te houden. Thuis waren de meeste scholen door de “Wehrmacht” 
gevorderd of afgebroken. Lange perioden, zeker een jaar, hadden wij geen school. 
Ook in de jaren daarna ben ik daar enkele maanden te gast geweest, in 1944, 1946 en 1947. In 1945 
was er geen vervoer mogelijk. De andere keren kwam ik per trein of per Lemmervrachtboot. In 
Lemmer stapten we zeer vroeg op de stoomtram. Het platteland gaf een vochtige, zoete geur, m.i. 
afkomstig van kruid of de overal aanwezige koemest. 
In Sonnega leek de oorlog ver weg. Militairen zag je er niet. Wel enkele landwachten en in de 
omgeving zag ik wel eens mensen van de Arbeidsdienst, gekleed in Nederlandse militaire uniformen. 
Die hoorde ik wel eens zingen tijdens het marcheren. “Wij zijn paraat- en steeds bereid- het hoofd 



omhoog- in deze harde tijd”. 
De grote aantallen overvliegende geallieerde bommenwerpers maakte grote indruk op mij. Ik telde er 
op een keer meer dan 500 toestellen. Soms kwam er één aangeschoten of brandend naar beneden. 
Eén ervan westelijk van de Bovenweg bij de Sasbrug. Onderwijl sprongen er een paar vliegers uit het 
toestel. De lichamen werden later met paard en wagen naar Wolvega vervoerd. 
(red: 7 bemanningsleden zijn daar bij omgekomen). 
Het plexiglas van de mitrailleurkoepels was gewild bij de jongelui. Er werden o.a. ringen uit gevijld. Er 
kwamen ook veel folders uit de lucht vallen, uitgegeven door de Ned. Regering in Londen, zoals de 
“Vliegende Hollander” eveneens grote hoeveelheden zilverpapierstrookjes, die zwevend in de lucht 
ten doel hadden de Duitse radar te verstoren.  
In de loop der jaren is er veel veranderd. De Bovenweg is een autobaan geworden. Vroeger was het 
nogal een smalle steenweg. Hoog opgeladen boerenwagens met hooi of graanschoven lieten nog al 
eens iets van hun lading achter in de boomtakken langs de weg. ’s Morgens werd je vroeg wakker van 
het gedaver van de melkerswagens op de steenweg. 
Wij gingen vaak zwemmen. Tussen “Werklust”en “Nijerode” was een brede sloot ( red: de brede sloot 
werd ook wel Kalsbeekswiekje genoemd naar de familie Kalsbeek die in het huis nu PS weg 81 
woonde), waar de bodem plaatselijk met zand bedekt was. Niet diep, maar wij konden er wel 
zwemmen. Ook zwommen we soms in de Linde, iets ten oosten van de grote stalen Amerikaanse 
windmolen, met veel wieken, zoals spaken in een fietswiel. Tegenwoordig zie je ze haast niet meer. 
( Red: De Amerikaanse windmolen die Cor Hofman bedoeld, stond aan bij de Linde, recht achter de 
boerderij waar nu de fam. Dijkstra, de Meenthe 25 boert. De fundamenten van de afgebroken molen 
steken heden ten dage nog, door het inklinken van de veengrond, een halve meter boven het 
maaiveld uit). 
Bepaalde lappen grond moesten in de oorlog “gescheurd “ worden. D.w.z. weiland omgeploegd tot 
bouwland, ter verhoging van de graanproductie. Ik weet dat mensen van de overheid op bezoek 
kwamen. De CCD meen ik. 
Eens hebben we een vracht turf opgehaald, gestoken uit de grond zuid - oost van Wolvega, over het 
spoor rechtsaf tot aan de Linde. Voor de kachel gebruikte men hakhout, dat was opgestapeld op de 
”prikkebult”. 
De familie is erg goed en 
bezorgd voor mij geweest 
en ik heb veel aan hen te 
danken. 
Als ik per trein richting 
noorden reis, kijk ik vaak 
links uit het raam. Dan zie ik 
het witte kerktorentje en de 
molen en denk ik: daar was 
het. En dat was het ook. 

Rest mij je te bedanken 
voor je ontvangst thuis. Ik 
heb het zeer gewaardeerd.                             
Hartelijke groet,                               
Cor Hofman.                                                Bron foto: Boek Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne  
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Doe er uw voordeel mee!!! 

6 dagen per week open en donderdag koopavond! 
 

Oppers 103 - 8478 HA Sonnega - 0561 617007 
www.htctuinhout.nl of volg ons op Facebook! 

Alles voor in en 
rondom uw tuin! 

     

        
 

         
      

    
   

     

        
 

         
      

    
   

     

        
 

         
      

    
   


