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Hallo dorpsgenoten,                                                                       

 

De oogst (harvest in ’t Engels ) is weer binnen, de herfst is weer 

begonnen… 

Wij als dorpskrant commissie hebben versterking van een nieuw 

redactielid gekregen, namelijk Wilma Bethlehem, fijn dat zij zich 

beschikbaar heeft gesteld ! 

In deze editie leest u o.a. over de aankomende herfst- en winter activiteiten welke in onze 

dorpen georganiseerd gaan worden. Nieuws van het plaatselijk belang komt voorbij en de 

datum van de aankomende vergadering. 

Graag zien wij uw inbreng over uw (persoonlijke) nieuwtjes, hobby’s en bezigheden in de 

voorjaars dorpskrant weer tegemoet. Bij voorkeur per e-mail naar  

dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl  (en anders met pen en papier of mondeling). 

Groeten van, 

Karin Witteveen, Annie Kester, Wilma Bethlehem en Annelies Tietema 

 

 

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

   21 februari 2018 
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Burgerlijke stand 
 
Op 18 juli 2017 is oud-inwoonster Corrie de Vries-Fleer overleden; ze is 88 jaar geworden.  
Ze heeft samen met haar man en kinderen tot begin jaren ’70 aan de Pieter Stuyvesantweg  
te Oldetrijne gewoond. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Beste dorpsgenoten, 

Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen !  

Wij zijn Jan en Janny Tietema. Onze vorige woonplaats was 

Kalenberg. Wegens gezondheidsproblemen van Jan, moesten wij 

verhuizen. Omdat de regelgeving voor het plaatsen van een 

mantelzorgwoning sinds 2014 is veranderd konden wij dit op het 

erf van Egbert en Annelies realiseren. Wij wonen tijdelijk bij hun in 

huis, omdat onze woning nog in aanbouw is. Zo kunnen wij elkaar helpen, wij passen op de 

kleinkinderen en zij helpen ons ! 

Wij vinden het erg fijn dat we bij onze kinderen en kleinkinderen kunnen wonen en hopen 

dat we hier nog lang van kunnen genieten ! 

Hartelijke groeten van  

Jan en Janny Tietema 

P. Stuyvesantweg 65 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mag ik me even voorstellen? 

Ik ben Wilma Bethlehem en woon zo’n 20 jaar in Sonnega samen met mijn man Ben en dochter 
Miranda. Mijn grootste hobby is paardrijden. We hebben 2 paarden en wonen dan ook prima naast 
de manege.  
Karin gaat straks stoppen met het redactiewerk en ik kom de redactie versterken.  
 

Groeten van Wilma Bethlehem 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opbrengst collecte K.W.F. ( kankerbestrijding ) 
    
De collecte hiervoor heeft in onze dorpen € 467,67 opgebracht. 
Een mooi resultaat en ongeveer gelijk aan de opbrengst van vorig jaar. 
Een ieder die hieraan heeft bijgedragen nogmaals bedankt. 
Ook heel veel dank aan mijn medecollectanten Joke Bouwman, Hennie Kremers, Henriëtte 
Samsom, Doortje Stroop en Carolien de Vries. 
 
Hieke Speerstra 
 



Plaatselijk Belang  
Sportieve activiteiten                                            
In juni en juli waren er op drie vrijdag avonden 

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 en de voorzitter 

van PB hebben we helaas maar twee van de drie 

avonden kunnen vullen. De eerste avond hebben 

we weer slagbal gespeeld, waarbij Tonnie Thomas 

ook flink zijn best heeft gedaan en de tweede avond 

een heus voetbal toernooitje met merendeel 

meisjes. Tussendoor werd er even gepauzeerd met 

een glaasje drinken en een beetje chips. Lenis van 

de Broek kwam even langs om leuke foto te maken. 

Buurt WhatsApp                                                                                                      
Een van de twee bordjes uit Sonnega is verplaatst naar Oldetrijne.  

Het strandje is weer aangevuld met een nieuwe lading zand. Dank aan de Firma 

Pruntel. 

Nieuwe bestuursleden                                                                                           
Wieger Schraa is afgelost door Sierd de Kroon. En voor Hedy Wiersma van wie de 

termijn van 5 jaar er op zit hebben we inmiddels een vervangster gevonden. 

Zie ook de agenda van de jaarvergadering. 

Sint Maarten                                                                                                              

Op zaterdag 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@sonnega-oldetrijne.nl).  

 

Na de zomervakantie heeft het bestuur de volgende bijeenkomst bezocht.                

26 september: Themabijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst’ (over energietransitie,  

                        duurzaamheid en circulaire economie) In het kader van de   

                        omgevingsvisie 

Jaarvergadering                                                                                                        
De jaarvergadering vindt plaats op 22 november 2017 in het dorpscentrum 

aanvang: 20.00 uur. De stukken vindt u elders in deze krant. 

 



 

                             
 

 
 

Toneelvereniging “Samen Een” 
te Sonnega-Oldetrijne 

heeft op 
 

3 november 2017 
 

 
haar jaarlijkse uitvoering 

met de klucht; 
  

 

ALFRED EN ALBERT 

 
 

Plaats: Victoria Park te Wolvega 
Aanvang: 20.00 uur 

Kaarten: € 10,00 aan de zaal verkrijgbaar 
 
 

 

 

 

 



                                                                Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne 

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

DANSAVOND DORPSCENTRUM. 

Zaterdagavond 7 okt, een echte herfstavond waarbij het water bij bakken naar 

beneden komt vallen. Kortom een avond om lekker een avond te gaan 

bankhangen.                                                                                                                                              

Maar dat gaat ‘m niet worden, want we hebben een uitnodiging liggen om een 

avond te gaan dansen in het dorpscentrum. En natuurlijk willen we dat niet 

missen.                                                                                                                                                               

Het duo Bakker en Niehaus zorgde op een geweldige manier voor de muzikale 

ondersteuning, ze konden eigenlijk alles spelen wat aangevraagd werd.                                      

Er hadden misschien een paar mensen meer bij gekund, maar nu was het ook niet 

zo dringen aan de bar.                                                                                                                   

Kortom een zeer geslaagde en vooral gezellige avond om op terug te kunnen 

kijken. 

Bedankt Stichting Dorpscentrum voor deze georganiseerde avond.                         
Van een bewoner en danser uit Oldetrijne. 
 



Wat een paar avonden Salsa les in het dorpshuis al niet te weeg kunnen 

brengen …… 

 

Vrijdag 8 september was het dan eindelijk zover, na maanden van voorpret  

vertrokken we met z’n twaalven naar het Rock ’n Roll weekend op Terschelling. 

Op de boot begon het natuurlijk al , biertje , wijntje en sterke verhalen. 

Aangekomen op Terschelling stonden de fietsen klaar om ons naar het hotel te brengen 

S ‘avonds naar Midsland waar de hoofdstraat helemaal in het teken stond v.d. Rock ’n Roll. 

Bandjes , stands, de mooiste auto’s en veel verkleedde mensen. 

We moesten daar een button kopen zodat je het hele weekend alle kroegen in kon waar een 

bandje speelde. 

Zaterdags op de fiets naar het strand en ‘s middags weer naar Midsland waar het heel druk 

was en van alles te zien en te beleven. 

S’ avonds allemaal onze Rock ’n Roll outfit aan en het haar in de kuif. 

Annie verfde bij de mannen het haar en de bakkebaarden zwart en gaf ze een mooie vetkuif. 

Klaar om op stap te gaan! 

Eenmaal in de juiste kroeg kon het feest beginnen en hebben we tot in de late uurtjes op de 

dansvloer gestaan. 

Zondags het hele eiland over gefietst, onderweg de nodige terrasjes en restaurants 

aangedaan en eind v.d. dag weer met de boot naar Harlingen. 

 

Topweekend gehad, heel veel gelachen en het nodige genuttigd, 

of zo als iemand het noemde “een weekend met een gouden randje”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij Sake aan de keukentafel 

Als ik voor handel op pad ben wordt er natuurlijk niet alleen over handel gesproken. Het wel en wee 

en de nieuwtjes worden vaak ook even uitgewisseld. Als je dan aan het verhaal bent en je moet iets 

situeren is het al gauw; daar bij loonbedrijf Venema recht uit en dan de vijfde boerderij aan de enz. 

enz. Als ik nou in Noordwolde, Oldeberkoop of in Lemsterland ben, iedereen weet waar loonbedrijf 

Venema in Oldetrijne is te vinden, al zijn de activiteiten al meer dan tien jaar geleden gestopt. 

Loonbedrijf Venema is een begrip in de wijde omgeving. Maar de eigenaar van het bedrijf, Sake 

Venema even eens. 

Hoog tijd om eens met deze markante figuur rond de tafel te gaan zitten. We weten veel over Sake. 

Maar alles? Dat weet je na het lezen van dit interview. 

Het is vrijdag 20 oktober half acht ‘s avonds als ik op de afgesproken tijd bij Sake Venema binnen 

stap. In de hal hoor ik dat de TV is afgestemd op Omroep Fryslân. Hem kennende komt mij dat niet 

vreemd voor. Als geboren Stellingwerver uit rasechte Friese ouders spreekt Sake zijn moedertaal het 

liefst alhoewel het Stellingwerfs ook geen probleem. Het geluid van TV wordt terug gedraaid. Zacht 

hoor ik nu op de achtergrond mooie Nederlandstalige muziek terwijl ik Sake vraag zijn  levensverhaal 

te vertellen. Hij steekt meteen van wal: 

´Mijn ouders boerden aan de Kooiweg 41 in Nijelamer. Alle kinderen, we waren met zijn achten als 

kinderen thuis, zijn daar geboren. Vijf jongens en drie meisjes. Vlak voor de oorlog zijn mijn ouders 

van uit Goutum naar Nijelamer verhuisd. Ik was de op een na oudste en ben geboren in 1942. Dus 

intussen drie ‘kwartjes’ oud. 

Na de lagere school en de landbouwschool had ik het met de schoolbanken wel zo’n beetje gehad. 

Als ik vrij van school was, was het mee aanpakken op de boerderij. Toen ik vijftien was kreeg onze 

arbeider ontslag en nam, al hoe jong ik was, zijn plaats in om samen met vader de boerderij te 

runnen. Daarnaast, als melkrijder Meine Siebenga een vrij weekend wou hebben verving ik hem.  

Pittig werk zo’n al die volle bussen op de wagen te slingeren. Het is min of meer slagwerk. 

Voor militaire dienst was ik goedgekeurd en dus moest onder de wapenen. Ik was bij de infanterie 

ingedeeld en moest opkomen in Roermond na eerst een jaar uitstel te hebben gekregen. Tijdens mijn 

diensttijd heb ik geprobeerd me af te laten keuren. Als we op veldtocht moesten ging ik er 

halverwege de mars er bij zitten. Last van de voeten simuleerde ik. Met een legertruck hebben ze me 

weer terug naar de kazerne gebracht. Al wat ik probeerde om me te laten afkeuren, het lukte niet. 

Als je niet lopen kan dan maar staan of zitten zei de kapitein. Ze lieten me met tussenpozen dag en 

nacht wachtlopen. Op  dienstweigeren stond een zware straf. Verscheidene keren heb ik dan ook in 

de bak gezeten. Ook na die keer dat ik wacht draaide en stemmen in het donker hoorde. Het 

protocol was dat je twee keer halt…. wie is daar… moest roepen. Als er geen antwoord kwam daarna 

handelen. Na twee keer vragen, kwam geen antwoord, dus vuren, zo had ik begrepen. Twee 

patronen heb ik toen gericht afgevuurd richting geluid. De volgende dag bleek dat ik een hert had 

doodgeschoten. 

Toen ik uit dienst kwam heb ik een tijd gewerkt bij de grasdrogerij in Oudeschoot. Midden tussen de 

huizen stond de fabriek, waar traditioneel de paardenmarkt op Pinkstermaandag gehouden wordt. 

Toen kon dat zeker nog. Net als in Wolvega. Ook daar stond vroeger de grasdrogerij naast 

zuivelfabriek “De Takomst” met alle luchtjes er gratis op toe.  

De Zuivelfabriek in Langelille was op zoek naar een nieuwe melkrijder. Dat leek me wel wat. Er moest 



op worden ingeschreven.  Als laagste inschrijver kreeg ik de rit. En dat was ik. Intussen had ik zelf al 

een Unumog trekker aangeschaft. Een lange aanhangwagen er achter en ik was klaar voor de klus. 

Ik had mijn klanten in Oldelamer aan de Hoofdweg, Kerkeweg en Hogeweg. Totaal 42 boeren. Groot 

en klein. Nu 45 jaar later bijna niet meer voor te stellen. 350  á  400 bussen kreeg ik 4 keer per rit 

door de handen. Laden/lossen, lege bussen weer laden en ook weer lossen. Acht uur ‘s morgens 

begon ik en om half één was ik weer thuis. ’s Avonds begon ik half 7 en dan was ik goed tien uur weer 

terug. En dat 7 dagen in de week. Dat werk heb ik 10 jaar gedaan. Door de vele uren die ik maakte 

verdiende het goed’.  

Na een korte pauze om voor om de kelen even te smeren, vertelt Sake op zijn altijd typerende rustige 

manier verder: 

‘Intussen had ik een mesttank en een balenpers aangeschaft. Tussen de melkritten door deed ik daar 

wat loonwerk mee en haalde er stro mee uit de polder. Na tien jaar melktransport was het tijd voor 

een nieuwe uitdaging.  

Eerste grote stap 

Naast hard werken was ik voor mijn gevoel in mijn jonge jaren behoorlijk actief met sporten. 11 jaar 

heb ik gevoetbald bij voetbalclub Oldeholtpade. Tot mijn 31ste . Sport vereend zeggen ze wel eens. Ik 

had door de sport daar veel vrienden gemaakt. Een daar van was Hein Lourens. Wij speelden in het 

zelfde team. Hein verdiende de kost met een melkrit.  Zoals ik Meine Siebenga hiep, hielp ik ook Hein 

regelmatig als die een weekendje vrij wou hebben. Hein was met Jannie was getrouwd, maar het 

huwelijk tussen die twee liep spaak en het is op een scheiding uitgelopen. Een tijd daarna heb ik met 

Jannie een relatie gekregen. Het klikte tussen ons en na twee jaar samen gewoond te hebben in 

Oldeholtpade zijn we in 1970 getrouwd. Ik 28 jaar en Janny 36 jaar jong. Jannie had uit haar eerdere 

huwelijk twee dochters en samen hebben we nog een zoon Andre gekregen. 

Tweede grote stap 

In 1974 kwam de boerderij van de broers Tette en Kees van der Lende aan de Kerkhofslaan nummer 

1 te koop. Tette en Kees hadden daar geboerd vanaf 1963. Daarvoor was in het pand een café . Café 

Oostra. ( red: Zie bladzijde 226 van het boek Sonnega/Oldetrijne vroeger tot nu).  

Toen Kees van der Lende vijfenzestig werd hebben ze het bedrijf beëindigd. Het land hebben ze aan 

diverse gegadigden verkocht. En de gebouwen pasten mij als geen ander. Voor mij een hele stap, 

maar samen met Jannie hebben we de sprong gewaagd.  Met het melktransport ben ik gestopt en 

heb me daarna gespecialiseerd in loonwerk. De zaken gingen goed. Door de jaren heen heb ik een 

flinke klantenkring opgebouwd met zes man in vaste dienst en in drukke tijden nog een man of tien 

losse krachten er bij. Er is door de jaren heen steeds geïnvesteerd in nieuwe machines en gebouwen. 

We moesten bijblijven en voldoen aan de wensen van de klanten. Achterom kijkend is dat mij, met 

de onmisbare steun van mijn vrouw Jannie, aardig gelukt.  

Kinken in de kabel 

Toen Jannie begin zestig was begon ze met haar gezondheid te sukkelen. Hartproblemen begonnen 

steeds maar weer op te spelen. Vijftien jaar lang is het sukkelen geweest en zijn er grote fouten 

gemaakt door de specialisten die foute diagnoses stelden. Als ik daar aan denk maak ik me telkens 

weer boos. Toen de doctoren eindelijk inzagen dat een hartoperatie onvermijdelijk was, was  het al 

te laat. Kort na de operatie is ze door allerhande complicaties overleden. 

Jannie  is 78 jaar geworden’.  



Zichtbaar een moeilijk moment voor Sake. Tijd voor een slokje water. 

‘Toen ik 62 jaar was merkte ik dat het zware loonwerk begon te knagen. In overleg met Jannie heb ik 

besloten er een streep onder te zetten. Maar de verkoop ging niet over rozen. Naar verloop van tijd 

kwam een goeie koper. De eigenaar van loonbedrijf Atsma uit Gaasterland kocht mijn gehele bedrijf 

voor zijn twee zonen. De acte was getekend. Een maand daarna werd Atsma ernstig ziek. Korte tijd 

later overleed hij aan leverkanker. De handel kon door deze onvoorziene trieste ontwikkeling niet 

doorgaan. Na een tijd heeft loonbedrijf Huisman een deel van de machines en drie man vast 

personeel overgenomen en het resterende deel is met twee man van mijn vast personeel door 

loonbedrijf Bos uit Nieuwehorne overgenomen. Lukie Karssen, die ook in vaste dienst was, zei: ‘ik red 

me wel Sake’. En dat bleek zo te zijn. Als bijzonder handige kraanmachinist had Lukie zomaar een 

nieuwe baan.  

Zo heb ik mijn bedrijf gesaneerd. Het enige wat ik overhield was nog wat strohandel en transport.  

Tien jaar geleden bleek dat ik een nieuwe knie moest hebben. Die operatie is toen prima geslaagd. 

Vijf jaar later moest de andere er aan geloven. Dat is me minder afgegaan. Tijdens de operatie kreeg 

ik een longembolie en een hartstilstand. Volgens de dokters een wonder dat ik er door kwam, maar 

dagelijks word ik er nog mee geconfronteerd. Het gaat nu goed alhoewel ik van ver moest komen. 

Punt, we praten nu niet meer over ziekten’. 

Natuurlijk vraag ik Sake naar zijn hobby’s. En die blijkt hij genoeg te hebben. ‘Met mijn boer Piet ga ik 

regelmatig een dag te vissen.  Vorige week heb ik nog een karper van 28 pond gevangen achter 

Oldelamer in de Tjonger. Prachtig en spannend werk.  

Om de conditie wat op peil te houden ga ik twee keer in de week naar de Sportschool. Een heel 

andere sport die ik nog beoefen is biljarten. Ook twee keer in de week hier in het Dorpscentrum. 

Nog weer een ander hobby die ik heb is mollen vangen. Mensen uit de buurt vragen me regelmatig: 

‘Sake kom je even ik heb weer last van mollen’. Mijn grootse klant  is Hotel van der Valk hier in 

Wolvega. Daar heb ik in een paar jaar tijd rond de tweehonderd gevangen. Hou de menu kaart maar 

in de gaten. 

Door fysieke problemen heb ik mijn grootste hobby vaarwel moeten zeggen, en dat is schaatsen. Met 

mijn helaas veel te vroeg overleden vriend Herman Maatman heb ik heel wat rondjes op de 

kunstijsbaan in Heerenveen afgelegd. Elke week draaiden we er honderd. Drie 11steden tochten heb 

ik meegedaan. En drie kruisjes verdiend. Ik hoop dat ik nog eens een 11steden mee kan maken, maar 

dan als toeschouwer’.  

Intussen is het bedtijd. Ik heb genoeg kriebeltjes op papier. Op de achtergrond hoor ik nog steeds 

mooie Nederlandstalige muziek uit de cd- speler komen. Het oog valt me op verschillende foto’s aan 

de wand. Sake ziet dat en wijst: Dit zijn de twee trouwfoto’s van de dochters van Jannie en hier staat 

Andre met zijn vrouw op. Dit zijn mijn zeven kleinkinderen. Op allemaal ben ik even trots. En kijk dit 

is Jannie. Jammer, wij hadden het zo goed samen. 

Terwijl ik de deur van de auto open doe roept Sake me achterna: ‘Dat van dat hert is niet waar hoor’! 
 
 
 
 
 



Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op  

22 november 2017 
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne  

       

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2.     opgave voor de rondvraag 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d.  30 november 2016 
        kort overzicht van de actiepunten 

4. Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen 
5. Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Plaatselijk Belang 2016-

2017* 
6. Jaarverslag en financieel verslag en kascontrole Stichting Dorpscentrum 

2016- 2017* 

7. Jaarverslag en financieel verslag + kascontrole Feestcommissie 2016-2017* 
8. mededelingen van de  Redactie Dorpskrant en Website beheer 

 
 

Pauze:   
 
9. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang  

              Aftredend en niet herkiesbaar Hedy Wiersma 
              Plaatselijk Belang draagt Joke Bethlehem voor. 

           tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot 15 minuten voor aanvang van de  
           van de vergadering ingediend worden. 
 Benoeming leden feestcommissie  

              Aftredend en niet herkiesbaar:  
              Voorgedragen worden .. 

     Benoeming leden Stichting dorpscentrum 
               Aftredend en niet herkiesbaar Brenda Smit, Ilse Bosma 
               Stichting draagt voor Elles Buijs en Winanda Wind  

 
10. Kascommissie 

Aftredend Hein de Vries en benoeming nieuw lid. 
11.  info over de AED 
12. Rondvraag 

 

          THEMA   BLIJ BLIJVEN BEWEGEN 

 
Gerard van den Akker vertelt ons over waarom het belangrijk is om te 

blijven bewegen.   Misschien komen we met elkaar nog wel even in actie 
 

 

*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. 

 
 

mailto:plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl


 
 
 
 
 
Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne 
30 november 2016 
Aanvang: 20.00 uur in het dorpscentrum te Oldetrijne 
 
Aanwezig:  30 personen + bestuur  (telling was 41  enkele mensen hebben niet getekend) 
afmeldingen: Marurik Mietes, Klaas Hallema (gemeente) en Henk Spijker 
 
Opening: 

de voorzitter, Kees Verschuuren, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politiek. 
 
notulen van vorig jaar: 

er zijn geen opmerkingen c.a. vragen n.a.v. de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar. 
deze worden dan ook vastgesteld. 
 
mededelingen: 

de koffie is voor rekening van PB 
 
Jaarverslag en financieel verslag  Plaatselijk Belang 2015-2016 

de penningmeester, Neeltje de Groot,  geeft uitleg. 
iets minder leden dus ook minder opbrengst van de contributie. 
verder zijn er geen bijzonderheden. 
begroting:  laat een tekort zien 
dit komt oa doordat donaties/subsidies niet in de begroting worden opgenomen 
 
van de ca. 160 adressen in onze dorpen zijn 150 adressen lid. 
 
de kascontrole is uitgevoerd door Hein de Vries en Gerard Bayle. 
zij hebben geen bijzonderheden aangetroffen en hebben het advies gegeven om aan de 
penningmeester decharge te verlenen (dat wordt gedaan) 
 
 

jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2015- 2016 

De voorzitter Rene Zuidberg doet in het kort het verslag van het afgelopen jaar: 
instructie avond geweest over verantwoord alcohol gebruik 
dit was een goede en leerzame avond;  een oproep aan alle ouders om zich ook aan de regels 
te houden en ook aan de kinderen uit leggen wat de gevolgen zijn als we ons niet aan de 
regels houden. 
verder doet hij nog een oproep voor vrijwilligers om te helpen bij diverse activiteiten. 
 
harten 10: nav berichten van het afgelopen jaar kan hij melden dat er voor de komende 4 jaren 
weer geld beschikbaar is voor onderhoud van de diverse dorpscentra in de gemeente 
Weststellingwerf.   
 



bezetting bestuur stichting:  
Er zijn 5 leden en elk lid heeft zitting voor 3 jaar.  De afgelopen jaren zijn er een paar zeer 
ijverige leden afgetreden en dit heeft geleid dat zaken niet goed hebben gelopen. 
Het voorstel is dat ook de leden van het bestuur van de stichting ook 5 jaar zitting hebben. 
Dan kan er elk jaar 1 uit en blijft de kennis bewaard. 
De vergadering kan zich hierin vinden en noemen nog dat dan uiteraard de statuten aangepast 
moeten worden.  
De leden worden nu Mariet Hopman (nieuw)   aftredend 2021 
                                  Folkert Heida                   aftredend 2020 
                                  Brenda Smit                     aftredend 2019 
                                  Rene Zuidberg                  aftredend 2018 
                                  Ilse Bosma                        aftredend 2017 
 
Rene noemt nog even de activiteit in januari (6 januari) dit wordt een wild proef avond 
nadere info volgt. 
 
eventueel kan de vogelgriep nog roet in het eten gooien. 
 
financieel verslag: 
Folkert Heida geeft een goede toelichting op de cijfers 
er wordt gevraagd naar de zaalhuur: voor mensen binnen het dorp is deze € 50,-- voor mensen 
buiten het dorp € 80,-- 
Er volgt een kort gesprek over verhuur van het dorpscentrum.  Voor buiten het dorp wordt 
hier voorzichtig mee om gegaan: er zijn immers weinig vrijwilligers. Wel moet er op worden  
gelet dat alles via het dorpscentrum loopt (dus geen eigen drinken/eten meenemen) 
Bestuur gaat de situatie rondom huur verder uitwerken zodat er duidelijke richtlijnen gaan 
komen. 
 
vragen uit de zaal over de cijfers: 
Boonstra: omzet van het biljart kan hij niet terugvinden in de cijfers ook ziet hij geen 
reservering voor het onderhoud van het biljart 
F. Heida:  er wordt wel gereserveerd maar dit is niet zichtbaar in deze cijfers 
 
er komt een verzoek of de cijfers volgend jaar wel weer op de beamer kunnen komen. 
we gaan kijken of dit haalbaar is. 
Kascontrole is uitgevoerd door Wieger Schraa en Kees Verschuuren:  deze heren zijn van 
mening dat de zaken er goed uitzien en geven het advies om de penningmeester decharge te 
verlenen. 
 
 
jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2015-2016 

 

financieel verslag: Henk Frans Ruiter geeft uitleg.  er komen geen vragen 
de cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie:  geen bijzonderheden en geven advies om 
de penningmeester decharge te verlenen. 
 
Eelco Jan de Boer vertelt over het dorpsfeest. 
aan de ondernemersavond hebben veel bedrijven deelgenomen en deze avond was zeer 
geslaagd. 



De commissie is tevreden over het dorpsfeest. Een punt van zorg is de alcohol onder de 18 
jaar.  Er was strenge controle van de gemeente. De commissie heeft een brief ontvangen dat er 
jeugd onder de 18 toch alcohol hebben gekregen. Het blijft nu bij een waarschuwing maar 
volgende jaar volgt een boete. 
Er volgt een discussie over deze situatie.  
We hebben te maken met deze regels en als we ons hier niet aan houden kan dit betekenen dat 
er geen dorpsfeest meer gehouden kan worden (door de hoge boete(s))  
De commissie doet een dringend beroep op ons allen om met elkaar er voor te zorgen dat er 
geen problemen gaan ontstaan. Voor volgend jaar komen er bandjes en waarschijnlijk iemand 
van buiten die controle hier op uitvoert. 
Annie Kester noemt nog dat er geen verslag in de stellingwerf heeft gestaan. De vraag is even 
wie daar voor moet zorgen. De feestcommissie vraag of de redactie van de dorpskrant dit op 
zich wil nemen. 
 
 
jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer 

 

Dorpskrant: 

Annie Kester: het blijft jammer dat er weinig stukjes worden ingeleverd. Er wordt een 
dringend beroep op ons allen gedaan. 
Bonne Speerstra blijft stukjes aanleveren 
Gertrude van Leeuwen vraagt wat voor stukjes er mogen komen:  alles wat met onze dorpen 
te maken heeft. 
Gerrie Kompaan verlaat de commissie door verhuizing en  Annelies Tietema wil de 
commissie  versterken. Annelies welkom. 
 
Dorpsarchief:  

Stichting historie Sonnega-Oldetrijne doet het volgende verzoek. Laat onze stichting en het  
dorpsarchief samen gaan. De consequentie is dan wel dat ons archief over gaat in de stichting. 
De vergadering is positief wel wordt er nadrukkelijk afgesproken dat als de stichting wordt 
opgeheven het archief onmiddellijk teruggaat naar plaatselijk belang. 
Het voorstel wordt goed gekeurd. Er zullen de nodige afspraken op papier worden gezet. 
 
Website: Mans Schaaphok heeft geen mededelingen 
Graag de site bijwerken. Er staat nu veel oude info op.  Dan zullen de diverse commissie de 
juiste info moeten aanleveren. 
 
SchoolSamen:  
Hanneke Bruinenberg was helaas verhindert.  Hanneke Bruinenberg wil graag een goede 
samenwerking met het dorp. Plaatselijk belang en school zullen proberen hier invulling aan te 
geven. 
 
Op de agenda stond het voorstellen van de nieuwe wijkagent. Helaas waren zij verhinderd op 
het laatste moment. 
 
 
PAUZE 
 
 
 



 
Bestuurswisselingen: 

 

Bij plaatselijk belang:  Wieger Schraa stopt na 5 jaar en Sierd de Kroon zal hem opvolgen. 
Hedy bedankt Wieger voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wieger was onze man van het 
onderhoud van het strand, rondbrengen van post, aanvragen subsidie bij NL doet, bezoeken 
van nieuwe bewoners en was de contactpersoon met de gemeente. 
Wieger blijft (samen met Gerard Bayle) zorgen voor het strand en onderhoud van de tuin bij 
het dorpscentrum. 
Bij de feestcommissie. Gerben Rijkers, Eelco Jan de Boer en Ina Venekamp nemen afscheid 
en de nieuwe leden zijn Ger de Boer en Willem de Heij. 
Henk Frans Ruiter bedankt de aftredende mensen en heeft een bijzonder woord van dank voor 
Eelco Jan de Boer. Als voorzitter heeft hij 5 jaar veel gedaan voor de commissie. De andere 2 
leden nemen vervroegd afscheid ivm werk en verhuizing. 
 
Stichting: 
aftredend is Henny Kremers. Marriet Hopman is het nieuwe lid voor de Stichting. 
Rene bedankt Henny voor de vele werkzaamheden . Henny deed haar werkzaamheden altijd 
heel precies. Zij verzorgde het dorpscentrum, verzorgde de agenda van het dorpscentrum en 
zorgde dat alles goed verliep.  
Folkert Heida blijft bij de stichting en zal nu penningmeester worden.  
 
 
Kascommissie: 
Aftredend is Gerad Bayle voor zijn inzet 
nieuw lid: Nynke Benedictus (Hein de Vries gaat zijn 2e jaar in) 
 
Dorpenvisie: 
Plaatselijk Belang heeft de dorpenvisie gepresenteerd aan de gemeente in een mooie 
bijeenkomst met de wethouders en de burgemeester. 
O.a. is genoemd verlichting in het buitengebied, behoud van de school, verkeersveiligheid en 
onderhoud van de bermen. 
De bermen blijven een probleem. De gemeente heeft toegezegd de bermen te gaan verbeteren 
 
verkeersveiligheid: mn is door ons genoemd de kruising van P stuyvesantweg en Hoofdstraat 
West:  gemeente heeft gemeld dat dit ook hun aandacht heeft en dat er plannen in de maak 
zijn. 
Landbouw verkeer op de parallelweg:  dit blijft onze aandacht houden. een oplossing is niet 
makkelijk zowel de gemeente als de provincie zijn hierbij betrokken 
 
verlichting:  uit de zaal komt de opmerking dat de “mooie” lantaarnpalen op de Meenthe en 
de Merriemaden het eigenlijk nooit doen. Hier is vaak melding van gemaakt maar er komt 
geen oplossing: De gemeente meld dat er geen stroomkabel is om hier palen op aan te sluiten. 
Het plan is nu om :”glowing in de dark” op de kruispunten aan de brengen. 
 
Verder komt er nog een opmerking over de uitwijkstroken op de Meenthe  en de Merriemaden 
die verwijderd zijn. 
Dit vinden de bewoners zeer vreemd:  door deze stroken werden de bermen gespaard, was 
veilig. Vermillion wilde deze stroken laten liggen maar hadden opdracht van de gemeente om 
deze te verwijderen.  



Namens de gemeente spreekt Jack Jongebloed: 
de gemeente heeft de ontvangst van PB als zeer plezierig en zeer zinvol ervaren . 
hij noemt nog even de bermen:  geef door welke bermen dringend onderhoud nodig hebben er 
is geld voor vrijgemaakt.  
Het verhaal van de stroken (meenthe en merriemaden) wordt nogmaals genoemd. Vreemd dat 
de gemeente nu geld vrij maakt terwijl de opdracht is gegeven om platen te verwijderen 
ook het verhaal van de verlichting komt naar boven: de bewoners krijgen de indruk dat de 
gemeente hier niets aan doet.  De wethouder betreurt dat dit gevoel er is maar is er van 
overtuigd dat de gemeente haar best doet.  
Wat betreft de kruising (hoofdstraat west en PS weg) er is geld beschikbaar om dit (samen 
met de provincie) veiliger te maken. 
 
Bonne Speerstra vraagt nog naar het verzoek om parkeerplaatsen bij het bos aan de P. 
Stuyvesantweg (verzoek vorig jaar gedaan) 
PB  daar is door drukte met andere zaken nog niets mee gedaan.  Komend jaar staat dit zeker 
op de agenda. 
 
2e AED 
PB doet het voorstel om een 2E AED op te hangen bij garage Thomas.  
Om de kosten van oa het onderhoud van beide AED te kunnen waarborgen doet het bestuur 
het voorstel om de contributie te verhogen van € 2,50 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Er is een cursus op 7 en 14 december a.s. in het dorpscentrum olv Grietje Postma 
 
rondvraag:  
G. van Leeuwen (als bewoner)  
in 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad. misschien kunnen we hier iets mee doen in ons 
eigen dorp. 
Hendrik Fokkema: 
onlangs konden de hulpdiensten een locatie niet vinden (plek achter de bruidhoeve) 
bij de melding was het goed uitgelegd, er stonden mensen klaar om oa de ambulance op te 
wachten. maar toch ging het niet goed. PB gaat dit met de gemeente opnemen 
 INMIDDELS IS ER BETER AANGEGEVEN WAAR HUISNUMMERS ZIJN.        
 

Neeltje de Groot noemt nog even de actie van de Rabobank: door te stemmen kan PB geld 
krijgen. Eddy Reuvekamp  sluit zich hierbij aan maar dan voor de toneelvereniging 
 
Er wordt nog gemeld dat kleine apparaten via de school ingeleverd kunnen worden 
 
De vergadering wordt afgesloten en het woord wordt gegeven aan Nynke Benedictus. 
Nynke verteld over blij(f) in je eigen huis en eigen dorp.                  
 
 
 
 
 
 
 
 



JAAROVERZICHT VAN STICHTING DORPSCENTRUM 2016/2017 

 
Hallo Dorpsgenoten, 
Hierbij een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar en wat ons verder bezig 
hield. 
 
In oktober hadden we Patrick Nederkoorn, cabaretier met een mooi gevulde zaal. 
In november St. maarten. 
In december De Volkskerstzang en voor de jeugd een kinderfilm. 
In Januari een Wild en Wijn avond met een wijnproeverij en diverse wild gerechten 
Mede mogelijk gemaakt door de jagersvereniging die het wild geschoten had in onze 
omgeving en klaargemaakt  hadden. Echt een heerlijke avond voor mensen die van een 
Bourgondische maaltijd houden. 
In februari onze jaarlijkse terugkerende playbackshow. 
In april de Mens night tot in de kleine uurtjes. 
In mei de ladys night, ook een zeer geslaagde avond/nacht. 
  
Naast deze activiteiten hadden we de nodige feestjes en partijen. 
En natuurlijk de biljart avonden en Line-dansen en het oefenen van het toneel. 
 
Wij hebben 5 mensen in ons bestuur. En een zittingsperiode van 3 jaar met 1 maal herkiesbaar 
voor wederom 3 jaar. Dit is een iets ongelukkige manier  van wisselen van bestuur. Het kan 
namelijk zijn dat er het 1e jaar 1 bestuurslid aftreed en het andere jaar 2. Dit geeft niet een 
gelijkmatig verloop van het bestuur met de consequentie dat er soms teveel ervaren 
bestuurders tegelijk aftraden. Dit ging teveel ten koste van kwaliteit van het bestuurswerk. 
Hierdoor hebben wij vorig jaar op de jaarvergadering voorgesteld om dit aan te passen naar 1- 
malig een bestuursperiode van 5 jaar zonder herkiezing. Met de bedoeling elk jaar 1 
bestuurslid te laten aftreden en een nieuwe toe te laten treden.  Dit is toen goedgekeurd. 
 
Dit jaar is Ilse Bosma aftredend. En Brenda Smit treed tussentijds af ivm. verandering van 
baan en dit niet meer te combineren is met deze bestuursfunctie. Dit betreuren wij natuurlijk 
te zeerste.  
Maar wij hebben 2 mensen bereid gevonden zich kandidaat te stellen om toe te treden tot het 
bestuur. Dit zijn Elles Buijs en Winanda Wind. 
Hoe de bestuurlijke taken verdeelt worden gaan we de komende tijd  bekijken. 
We hebben in ieder geval weer een voltallig bestuur als dit word goedgekeurd op de 
jaarvergadering. 
 
Het bestuur van het afgelopen jaar was als volgt: 
Voorzitter:           Rene Zuidberg 
Secretaris:            Ilse Bosma 
Penningmeester:  Folkert Heida 
Boekingen:          Brenda Smit 
Lid:                     Mariet Hopman 
 
Het bestuur van Stichting Dorpscentrum Sonnega/ Oldetrijne     
 
 



Plaatselijk Belang       
Kees Verschuuren                 voorzitter                 617442 
Margreeth van den Berg    secretaris          499258 
Neeltje de Groot              penningmeester         499305 
Sierd de Kroon   lid    
Hedy Wiersma   lid        618953 
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Stichting Dorpscentrum 
René Zuidberg      voorzitter               499363 
Ilse Bosma    secretaris              06-10031755 
Folkert Heida                                         penningmeester   499254 
Brenda Smit    lid / boekingen 06-53219199 
Mariët Hopman                    lid              617525 
Gerard Baylé    lid   616191 
E-mail:  dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Feestcommissie 
Henk Frans Ruiter   voorzitter  06-10179585 
Henriëtte Stienstra   secretaris  06-30870559 
Ger de Boer    penningmeester  
Willem de Heij   lid 
Eelco Witteveen   lid               06-48469082   
Laura Oosterhof   lid 
Jasper Drienhuizen                               lid 
Corné Hopman   jeugdlid 
Jody Elfring    jeugdlid 
Mark Kremers    jeugdlid 
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl 
 
Dorpsarchief 
Hendrik Fokkema   beheerder  612353 
Kees de Kroon    beheerder  611350           
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl 
  
Webbeheer  
Mans Schaaphok                   612015    
E-mail:  mansschaaphok@hotmail.com                               
 
Redactie dorpskrant 
Annie Kester                   499379 
Annelies Tietema      06-11809158 
Karin Witteveen                                  499232 
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via 
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 
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