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Dag dorpsgenoten, 

 

Zomertijd !  We hebben de afgelopen maanden al van mooi zomer weer kunnen genieten, 

met af en toe de nodige regenbuien, een groeizame periode voor het gras en overig gewas ! 

We blikken terug op de eindexamens van de schooljeugd welke zijn 

geweest, de felicitaties aan iedereen die geslaagd is, en succes na de 

vakantie met je vervolgopleiding, studie of werk. 

 

 

 

 

In juni een swingend dorpsfeest met rock ’n roll, waarbij voor een ieder weer een mooi 

programma aangeboden werd. 

Rond 20 juli begint de zomervakantie voor de scholen weer.                                             

Vakantie – vacare – leegt...  even geen verplichtingen meer van school, vereniging 

leven/clubs en het werk, al geldt dit laatste waarschijnlijk niet voor iedereen. 

Verder willen we iedereen bedanken die een bijdrage aan deze school-dorpskrant heeft 

geleverd, info, nieuwtjes en wetenswaardigheden blijven altijd welkom. 

We wensen iedereen een fijne zomer (vakantie) ! 

 

Zomer groeten, 

Karin Witteveen, Annie Kester en Annelies Tietema 

 

 

 

 

 

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

18 oktober 2017 

 

 

 



BURGERLIJKE STAND                                                                                                 

Geboren:                                                                                                                                                      

- Op 22 april 2017 is Jurre geboren, zoon van Nick en Cheyenne Samsom en broertje van Collin. 

Overleden: 
- Op  22 april 2017 is oud-inwoonster Rita Kaastra-Potgiesser op 60-jarig leeftijd overleden.    
   Zij heeft tot 2015 aan de Sonnegaweg gewoond. 
- Op  6 mei 2017 is Harry Nijkamp op 76-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1964 woonde hij aan     
   de Sonnegaweg. 
- Op  26 mei 2017 is oud-inwoner Bertus van den Akker op de leeftijd van bijna 86 jaar te   
  Wolvega overleden. Tot begin jaren 90 heeft hij aan de Kerkhofslaan gewoond. 

 

Nieuwe inwoners 
Aan de Pieter Stuyvesantweg 65 is per 1 juli de familie Tietema-Schelhaas komen wonen. 
Zij zijn momenteel inwonend bij hun kinderen en kleinkinderen in afwachting van de 
nieuwbouw van hun mantelzorgwoning. In de volgende dorpskrant stellen zij zichzelf voor. 

 

Wist u dat ….. 

 De eikenprocessierups ook dit jaar in de eikenbomen langs de Sonnegaweg, 
Kerkhofslaan en Merriemaden voorkomt. Door de gemeente zijn diverse bomen met 
waarschuwingslinten gemarkeerd. 
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de 
stammen  of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen 
en uitwerpselen.  

 Jessica Tietema is Fries turnkampioen geworden op de combinatie balk, spanbrug, 
sprong en vloer. Een topprestatie! Gefeliciteerd. 

 Het een gewoonte gaat worden dat het paasvuur na Pasen wordt ontstoken. 

 Na jarenlang te hebben genoten van het paardenspektakel D’r veur en d’r deur is het 
waarschijnlijk dit jaar de laatste keer geweest. 

 De Ladies night een daverend succes was maar dat alleen de èchte mannen uit ons 
dorp de Men’s night hebben bezocht …….  

 Op 28 april de jaarlijkse buurtavond van de Stuyvesantweg en De Weeren is 
gehouden. Na een bezoek op de fiets aan het Kiekhuus stond er een heerlijk Italiaans 
buffet klaar en konden de liefhebbers van de jukebox zich uitleven op de dansvloer. 

 De buurtpreventieapps goed werken en er regelmatig ‘verdachte’ situaties worden 
gespot. 

 Dat de pater te laat kwam in de tentdienst …  er sprake was van een 
miscommunicatie maar dat dit door de organisatie prima is opgelost. 

 Alvast voor in de agenda:   vrijdagavond 3 november 2017 is de uitvoering van 
Samen Eén in het Victoria Park te Wolvega. 
 

 

 



 

Plaatselijk Belang 

NL doet 

 NL Doet stond dit jaar in het teken van de ouderen in het 
dorp. Zij werden op vrijdagmiddag 9 maart ontvangen in 
het dorpscentrum. Ze werden getrakteerd op een High-
Tea verzorgd door de World Servants. Na het 
voorstelrondje en onder het genot van de versnaperingen 

en de thee heeft Nynke Benedictus voorlichting gegeven over wat er voor handige 
zaken zijn die van belang kunnen zijn als je langer in je huis blijft wonen. (Zoals dat 
steeds vaker het geval is) Daarna hebben de aanwezigen nog een enquête ingevuld, 
waarin ze konden aangeven waaraan men behoefte heeft. 
Deze bijeenkomst krijgt in het najaar een vervolg. Daarbij we streven ernaar om in de 
wintermaanden voor de 55+ iets te organiseren in het dorpshuis. 

Paaseieren zoeken 

Het paaseieren zoeken was op zaterdag 15 april 2017 en 
ondanks dat het fris was, was de opkomst weer groot. De 
groep van vorig aangevuld met Dionne Thomas heeft de 
eieren weer verstopt. 

 

Tweede AED 

De tweede AED is inmiddels aangeschaft en hangt bij garage Thomas. 
Met de levering hiervan is ook een onderhoudscontract afgesloten, zodat we er zeker 
van zijn dat beide appraten nu ook functioneel blijven 

Verlichting/Glowing in the dark. 

Het aanbrengen van reflecteerde strepen op de kruispunten. (Het zo genaamde 
glowing in the dark materiaal) heeft weer vertraging opgelopen. Nadat eerst de 
temperaturen wat moesten stijgen, blijkt nu dat het wegdek op dit moment niet 
geschikt is om de reflectie aan te brengen. Er komt nu eerst een nieuwe toplaag op 
en daarna het reflectiemateriaal. (Wordt vervolgd) 

Het overleg over de parkeerplaatsen bij de zoutopslag heeft nog niets concreets 
opgeleverd. 

Huisnummerborden 

Op verzoek van PB heeft de gemeente huisnummer borden geplaatst aan de P. 
Stuyvesantweg ter hoogte van de bruidshoeve voor de woningen die verder van de 
weg af staan. 
Ook zijn de WhatsApp (buurtpreventie) bordjes geplaatst in Sonnega. Daarvan willen 
we er een verplaatsen naar Oldetrijne. 



 

Laagvliegen nee 

Het bestuur was aanwezig op de voorlichtingsbijeenkomst in de kantine van de 
sporthal in Munnekeburen. Deze bijeenkomst had betrekking op het voornemen van 
de regering om een tweede nationale luchthaven te situeren in Lelystad. Uit de 
voorlopige plannen blijkt dat de aanvliegroute naar Lelystad over de Rottige Meenthe 
gaat en dat er een wacht gebied boven Steenwijk komt. Nu is dat niet het grootste 
probleem, ware het niet dat er op 6000 voet (1.8 – 2 km) hoogte gevlogen zou 
worden. 
In de introductie van de ze avond werd vermeld dat zowel de gemeente als de 
provincie niet op de hoogte waren van deze problematiek. 

Voor meer informatie: https://nl-nl.facebook.com/laagvliegroutesNEE/ 
En het bijgevoegde persbericht. 

 

Het bestuur heeft de volgende bijeenkomsten bezocht. 

Dinsdag 10 januari: Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis 
Donderdag 11 mei:  Laagvliegen Nee in Munnekeburen 
donderdag 22 juni:  Afscheid van de burgermeester van Klaveren 
Dinsdag 27 Juni:     Bijeenkomst “Koester de dorpen” in Scherpenzeel 
                                 Als onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie 
Dinsdag 4 juli:          Gemeentehuis Woonvisie 
Dinsdag 11 juli:        Bij Boerderij Reuvekamp. Themabijeenkomst over de duurzame 
                                 toekomst Landbouw, Recreatie en Toerisme, Natuur en 
                                 Landschap  

Sportieve activiteiten voor de kinderen. 

Vrijdag 30 juni: Slagbal voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 

Vrijdag 7 juli:  Verrassing voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 en klas 1 en 2  
   van het voortgezet onderwijs 

Vrijdag 14 juli: Voetbaltoernooi. Opgeven in teams van vijf via de mail bij 
kverschuuren@home.nl 
 

 

 

 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/laagvliegroutesNEE/


PERSBERICHT ACTIECOMITÉ HOOGOVERIJSSEL EN 
LAAGVLIEGROUTES NEE (FRYSLÂN) 

 

Met verbijstering lezen wij in de Telegraaf van 19 juni 2017 dat I&M na de opening van 

Lelystad Airport op 1 april 2019 binnen een jaar wil doorgroeien naar 25.000 vlieg-

bewegingen. Deze mededeling staat haaks op het Factsheet Lelystad dat het ministerie 

publiceerde op 11 mei: maximaal 10.000 vliegbewegingen in 2023. 

 

Waarom niet meer dan 10.000 bewegingen? Omdat meer bewegingen, aldus onze eigen 

luchtverkeersleidingen LVNL en CLSK, in ons luchtruim onverantwoord is en gevaarlijk.  

De luchtruimindeling is verouderd en ongeschikt voor grotere aantallen. En herindeling van 

het luchtruim duurt minstens tot 2023, aldus I&M. 

 

Na contact met het Ministerie blijkt nu dat het bericht in de Telegraaf niet klopt en dat 

onverkort wordt vastgehouden aan "10.000". We vragen ons derhalve af waar De Telegraaf 

deze berichtgeving op baseert. 

 

Actiecomité HoogOverijssel en Laagvliegroutes NEE (Friesland) hebben goede argumenten 

tegen de geplande vliegroutes Lelystad. Wij vinden dat de routes vanaf het begin naar een 

maximale vlieghoogte moeten. Bij de huidige plannenmakerij wordt immers geen gebruik 

gemaakt van het onbenutte luchtruim dat zich boven de 6000 voet uitstrekt. 

 

Je mag verwachten dat Lelystad, als nieuw te openen vliegveld, zich houdt aan moderne 

richtlijnen. Dat houdt in: maximale veiligheid, minimale overlast. Het omgekeerde gebeurt 

echter: minimale veiligheid en maximale overlast. Wij lichten dit toe. 

 

Het vliegverkeer vliegt over vele honderden kilometers op slechts 1500-2000 meter 

horizontaal over land. Het gaat daarbij pal over onze laatste stiltegebieden, natuurgebieden en 

belangrijke recreatiegebieden. In plaats van rust en stilte krijgen we daar herrie en geraas. 

Het gevolg zal zijn de vernietiging van de recreatiesector in Overijssel en delen van Friesland, 

Drenthe en Gelderland.  

Er wordt gesproken over extra werkgelegenheid door het vliegveld maar nooit is gekeken naar 

de negatieve gevolgen voor de economie en de leefbaarheid in onze regio. 

De kostbare stilte, die ons land bijna nergens meer kent, en waar veel mensen uit het 

overspannen Westen hun rust zoeken, wordt vakkundig om zeep geholpen. 

Bovendien  is lang laag vliegen bijzonder onveilig. Zeker in ons deel van het land, waar het 

wemelt van de vogels die zich veelvuldig op dezelfde vlieghoogte bevinden als het Lelystad 

vliegverkeer. 

Een 'bird strike' is in het geheel niet denkbeeldig en wanneer het eenmaal mis gaat is vanaf 

deze hoogte een noodlanding onmogelijk. 

 

Onder het motto "Kan Hoger - Moet Hoger" blijven wij ons inzetten voor een veilig en 

leefbaar Nederland.  

Want dat is wat hier op het spel staat. 

 

 

Actiecomité HoogOverijssel 

Laagvliegroutes NEE (Friesland) 

 



Toneel bij Boerderij Reuvekamp 

Het is 2001, het jaar dat MKZ opnieuw de kop opsteekt in Europa. Hessel en Anke Kroes, 
twee ’plankgasboeren’, proberen hun leven weer op de rails te krijgen na een noodlottig 
tractorongeluk, waarbij hun zoontje om het leven kwam. Wanneer een grutto haar nest bouwt 
op de plek van het ongeluk, en er tegelijkertijd een strijd losbarst tussen natuurbeschermers en 
boeren over het verhogen van het grondwaterpeil, komen Anke en Hessel lijnrecht tegenover 
elkaar te staan. Ondertussen komt de MKZ gevaarlijk dichtbij. Hoever mag de mens ingrijpen 
in de natuur? En wie is de baas op het Boerenland? 

Koning van het Grasland, het nieuwe stuk van Tjeerd Bischoff, gaat over de gecompliceerde 
verhouding tussen mens en natuur. We zien de strijd van de boer die zich als eenzame 
ondernemer staande probeert te houden op de wereldmarkt, en die van de grutto die zich 
vergeefs probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop. Het is een stuk met drama, 
maar ook humor.  

Het stuk wordt gespeeld in een mobiel overdekt theater in het open veld, met uitzicht op het 
landschap. Er zijn 3 voorstellingen op 29 en 30 juli. Voor de voorstelling van zaterdag 29 juli 
20.00 u zijn op het momnet van schrijven nog kaarten beschikbaar.  

Kaarten zijn te bestellen via www.pier21.nl  

 

 
Fotografie: Daphne van de  

 

http://toneelgroepjanvos.nl/koningvanhetgrasland/
http://toneelgroepjanvos.nl/author/tjeerd/
http://toneelgroepjanvos.nl/presentatie-mobiel-theater/
http://www.pier21.nl/


 
Toneelvereniging “Samen Eén” 
 
Sonnega/Oldetrijne 
 
De toneelvereniging “Samen Één” is al sinds mei druk met repeteren voor de 
klucht; 
 
ALFRED en ALBERT 
 
Als zijn vrouw en dochter een paar dagen naar Oldetrijne gaan, besluit Alfred in 
Parijs de bloemetjes buiten te zetten. Met zijn boekhouder Paul spreekt hij af, 
dat hij via zijn mobiele telefoon in contact zal blijven. Op het moment dat 
Alfred wil vertrekken verschijnt de nachtclubdanseres Eva, die hij ooit eens in 
een nachtclub heeft ontmoet. Beneveld door de champagne, heeft hij haar 
destijds uit genodigd en zijn adres gegeven. Eva is niet van plan te vertrekken, 
maar Alfred laat zijn snoepreisje niet door de neus boren en vertrekt naar Parijs 
met de mededeling dat zijn boekhouder het verder maar uit moet zoeken. Kort 
nadat Alfred vertrokken is, verschijnen zijn schoonzuster en haar echtgenoot 
uit Oldetrijne, die in de veronderstelling zijn, dat zij afgesproken hadden te 
zullen komen logeren. Intussen hebben Alfreds vrouw en dochter de trein 
gemist, bellen naar huis en horen dat de familie uit Oldetrijne daar zit. Ze 
nemen onmiddellijk een taxi en komen naar huis. Goede raad is duur want 
Alfred is onderweg naar Parijs. Dan verschijnt Albert, de tweelingbroer van 
Alfred, die hij al meer dan 30 jaar niet gezien heeft. Albert komt om geld en 
Paul wil dat hem wel geven mits hij de komende dagen voor zijn broer Alfred 
door wil gaan. 
 
Het stuk is geschreven door; Carl Slotboom 
Uitvoering ; 3-11-2017 
Locatie; victoria park 
Aanvang; 20.00 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor 10 euro 
Iedereen is van harte welkom  

 
 
 

 
 
 



Het theaterdiner: Dank! 

 
Op donderdag 15 juni 2017 waren wij getuige van een bijzonder evenement van epische 
proporties: Het Theaterdiner!! 
 
Er is zoveel werk voor deze prachtige avond verzet, dat we nog even wat mensen extra in het 
zonnetje wilden zetten. 
 
De feesttent gebruiken om de schoolmusical in te houden was misschien voor de hand 
liggend, maar om er een theaterdiner van te maken was gedurfd. Om vervolgens één van de 
beste koks van Nederland, Jan Smink, te vragen was op zijn minst ambitieus!! Heel veel 
mensen zijn aan de slag gegaan om deze avond tot een eclatant succes te brengen:  
 
De kinderen van De Lantscheene hebben een schitterende productie neergezet. Samen met de 
juffen hebben ze voor een fantastische musical gezorgd. Super! 
 
Jan Smink en team hebben een smaakpapillaire ervaring van astronomisch-gastronomische 
proportie voor ons getoverd. Het eten was heerlijk, afwisselend en zag er prachtig uit.Voor 
velen de beste warme maaltijd van juni 2017! 
 
De bediening was super: bevallige damesch (en één heer) in authentieke fifties-kledij zorgden 
voor een snel en gastvrij uitserveren van de gerechten, met een lach. Strak en onbevreesd 
zeilde Oberkellner Arthur Hoffmann door de tent om alle dorstigen van iets te drinken te 
voorzien. 
 
Een staande receptie is toch minder feestelijk dan lekker zitten, maar hoe kom je aan genoeg 
thema-gerelateerde zitmeubelen voor een diner? Gelukkig was daar Richard Boers, die vanuit 
zijn prachtige onderneming Design Your Diner zorgde dat iedereen er warmpjes bij zat. We 
willen niet zeggen dat het zitten lekkerder was dan het eten, maar het ontliep elkaar weinig. 
De combi was overigens onverslaanbaar!  
 
De groene omlijsting van de feesttent kwam van Tuincentrum Van Venrooij, die al jaren 
hofleverancier is van planten in de tuinen van Sonnega en Oldetrijne. Martijn van Venrooij 
staat altijd klaar voor de evenementen in ons dorp, en ook nu weer werd niet zonder resultaat 
bij hem aangeklopt. Bloemen houden van mensen, en de mensen houden van Martijn van 
Venrooij! 
 
Eten, zitten, theater: prachtig, maar als niemand het weet, dan heb je er nog steeds weinig aan. 
Gelukkig was daar Corné Verschuuren van CJP-design, die voor kaarten en flyers heeft 
gezorgd. Creatief, mooi, duidelijk én snel klaar! Corné werkt met het beproefde "SEG"-
concept (snel en goed), en dat merk je! 
 
Last but not least wilden wij Mieke Hoekstra bedanken voor alle inzet. Mieke was de 
drijvende kracht achter deze fantastische avond, en heeft er veel tijd en moeite in gestoken. En 
aangezien achter elke succesvolle vrouw een fantastische man staat: Ronald ook bedankt! 
 
 
Namens Stichting SOBI (Sonnega-Oldetrijne Bedankt Iedereen), 
Maurik Mietes 



Optreden TUMULTE 

Het is  zondag 21 Mei 2017, precies  12.00 uur in de middag. 
TUMULTE  stapt vol enthousiasme het Dorpscentrum van Oldetrijne binnen. 
De stoelen zijn al keurig klaargezet, en de geur van koffie, vers gezet  bij de bar achter in dit kerkje, 
vult deze prachtige ruimte. 
Vanmiddag gaat TUMULTE voor de 4e maal op rij een uitvoering geven in dit mooie kerkje, gelegen 
midden tussen de groene weilanden. 
 
Wie of wat is TUMULTE? 
 
TUMULTE is een SATB koor uit Wolvega.  
Dit wil zeggen dat het koor bestaat uit Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen. 
Meerstemmig dus. 
Momenteel  bestaat ons koor uit 16 leden. Dit is inclusief de dirigent. 
 
In September 2011 zag het koor het levenslicht. 
Dankzij Frits Boersma Jr.,  mocht het koor na oprichting  in 2011 een aantal keren oefenen bij 
Modehuis Boersma aan de Hoofdstraat Oost in Wolvega, om dit vervolgens voort te zetten  in 
het gebouw van Duivenvereniging  de Luchtbode aan de Spoorlaan ook in Wolvega. 
Hier oefent het koor anno 2017 nog steeds elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30. 
 
 
Het concert vandaag op 21 Mei begint om 14.00 en zoals het een goed koor betaamt moet  
er uiteraard nog ingezongen worden en moeten nog enkele puntjes op de i gezet worden. 
Dit gaat gelukkig fantastisch.  
De sfeer en het enthousiasme van zowel dirigent als het koor zorgt voor blije gezichten bij  
iedereen. 
 
Dan is er nog net tijd om een boterhammetje te nuttigen en om 13.30 komen de eerste 
bezoekers voor het optreden het Dorpscentrum al binnen. 
 
Tegen 14.00 zijn alle stoelen bezet en zitten er zelfs nog een aantal mensen aan de bar 
achter in het kerkje. 
Het optreden verloopt zeer naar wens. 
De nummers  van licht klassiek tot Rock worden afgewisseld met een aantal solisten en kleine 
groepjes zangers. 
Halverwege het programma is er nog een kleine pauze voor het koor om de kelen te smeren en de 
stem even tot rust te laten komen, om vervolgens het 2e gedeelte van het repertoire ten gehore te 
brengen. 
 
Tegen 16.00 is TUMULTE  uitgezongen. 
Gezien de reactie van het aanwezige publiek en het hartverwarmende applaus na afloop mag 
TUMULTE  concluderen dat het optreden weer zeer geslaagd  was. 
Er was zelfs nog ruimte voor een toegift. 
 
Wij hebben als TUMULTE weer zeer genoten van ons optreden in het Dorpscentrum. 
Samen zingen is leuk en gezellig en geeft veel energie. 
 
Ook een woord van dank aan de fantastische vrijwilligers die dit Dorpscentrum runnen. 
Het was weer prima voor elkaar! 



 
Wilt u ons nog eens horen zingen, kom dan 17 December 2017 naar de Volkskerstzang 
in de RK Kerk aan de Lycklamaweg in Wolvega. 
Ook hier is TUMULTE van de partij. Wij zien je daar graag! 
 
Oh ja, TUMULTE is nog op zoek naar Mannenstemmen. 
Lijkt het je wat of weet je iemand die dit leuk zou vinden, kom gewoon eens langs op de 
dinsdagavond in Wolvega. Je bent van harte welkom. 
 
Ria Haasdijk, een enthousiaste zangeres van TUMULTE 
 

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

  
 

 
  

 
Vrijdagavond 12 mei, met 4 buurvrouwen op de fiets naar het dorpscentrum. 
Op naar de lady’s night. 
Kennelijk heerst er voor veel dames nog een taboe op zo’n avond. 
Meerdere antwoorden waren namelijk op de vraag of ze meegingen: “niks voor 
mij, stel je voor dat mijn kinderen  horen dat ik op zo’n avond ben”. 
Nou geen probleem hoor, laat ik je zeggen dat er meerdere moeders en hun 
dochters waren. 
De opkomst was geweldig, de cocktails zeer verfrissend en de sfeer was 
fantastisch. 
Wat hebben wij een geweldig geslaagde avond in het dorpscentrum gehad. 
Ik treed niet in details, dan had je maar van de partij moeten zijn, maar neem van 
mij aan dat degene die aanwezig waren deze avond niet hadden willen missen. 
We fietsten terug, en zelfs de terugreis was een feestje. 
Complimenten voor de organisatie. 
Wij kijken uit naar de volgende Vrouwen-avond. 
  

Van een enthousiaste lady. 
 



“SAMEN ÉÉN” 
 
Op zaterdag 18 maart werd weer de gezellige avond voor toneel georganiseerd 
voor spelers, bouwers, vrijwilligers.  Deze avond vond plaats in Racket&Health 
in Wolvega waar om half acht werd verzameld door 32 personen. De avond 
werd begonnen met koffie die snel naar binnen werd gewerkt door de eerste 
groep die zich al moest voorbereiden op de instructie video en daarna 
Lasergamen tegen elkaar. Na 20 minuten kon de volgende groep zich op maken 
voor de strijd tegen elkaar in het schemerige hol met verstop plaatsen. Hoewel  
de meesten nog nooit het spel Lasergamen hadden gedaan waren de reacties 
erg positief.  
 
UITSLAG; team 1;  1 Jacob Boersma 
                                 2 Gerard Oosterhof 
                                 3 Jostijn Punter 
 
                 Team 2;  1 Jacob Broekema 
                                 2 Nick Samsom 
                                 3 Eelco-jan de Boer 
 
Na deze spannende strijd  werden we opnieuw in 
5  groepen ingedeeld om te gaan bowlen, de 
competitiedrang lag erg hoog  bij sommigen , maar er waren er ook genoeg bij 
die voor de gezelligheid meededen en van wie de bowlingbal nooit de kegels 
kon vinden.  
 
UITSLAG;  1  Jacob Boersma  150 punten 
                  2  Gerard Oosterhof   140 punten 
                  3  Jaring  Rijpma   135 punten 
 
Onder het genot van een hapje en drankjes werd de 
avond nog nabesproken en was het een gezellige 
afsluiter tot in de late uurtjes  met elkaar in 
Racket&Health . 
 
Bestuur toneel ”Samen één” 
Hennie Oosterhof 
 

 

 



Ook dit jaar was het weer een geslaagd dorpsfeest Sonnega/Oldetrijne.  
Op woensdagavond ging de feestcommissie op een wagen door het dorp om de versierde 
palen te beoordelen. 1e prijs versierde paal ging naar familie Lukkes. 1e prijs versierde tuin 
gingen naar familie Kester.  
 
Met op donderdagavond een leuke musical voor de afscheid van groep 8 georganiseerd door 
de Lantscheene. Topkok Jan Smink verzorgde met zijn foodtruck een 6-gangendiner. De 
opkomst in de tent was erg groot. Het interieur werd verzorgd door Richard Boers voor in 
het thema Rock N’ Roll ( info@designyourdiner.nl ). 
 
Vrijdagmiddag begonnen de kinderspelletjes voor de kinderen van de Lantscheene in het 
thema Rock ’N Roll, dit was erg geslaagd. ‘s Avonds startten we met verkleed stoelendans 
met leuke opdrachten, 60 deelnemers deden mee. De mensen waren leuk verkleed naar het 
thema Rock ’N Roll. De 1e prijs ging naar Celine Broekema. De vrijdagavond werd afgesloten 
met Dj Martijn.  
 
Zaterdagmiddag was er zittend volleybal waar 14 teams aan mee deden. Het was erg 
spannend, de 1e prijs ging naar de Twisters of Oldetrijne en de 2e prijs ging naar Kompany. 
Om 8 uur werd er gestart met de kinderwagenrace. Hierbij was een mooi parcours uitgezet 
met o.a. een waterbak, luier verschonen, fles leegdrinken en koekhappen. De snelste tijd 
werd gehaald door Rock Babys. De originaliteitsprijs ging naar de Grashoppers en de 
pechprijs naar de Kietel. De avond werd afgesloten met de band Bitter Sweet en ging tot in 
de late uurtjes door.  
 
De zondag sloten we af met de tentdienst door voorganger da. Pater Charles. Met muzikale 
medewerking van de band Praiseband ‘Remetie’. Dit was een geslaagde avond.  
 
Kortom een geslaagd dorpsfeest! 
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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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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! 

     

        
 

         
      

    
   

     

        
 

         
      

    
   

     

        
 

         
      

    
   




