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Beste dorpsgenoten,

Maart 2019, het lijkt erop dat we een zachte winter achter ons laten, misschien
heeft u zelfs al even buiten gezeten om te genieten van de eerste zonnestralen.
In deze 1e krant van dit jaar kunt u lezen over de nieuwjaarsborrel waar we van
konden genieten, deze keer in de vorm van het gezellige Winterfest. Nieuwe
inwoners stellen zich voor, hopelijk mogen zij zich welkom voelen bij ons in de
dorpen. Plaatselijk Belang doet verslag en geeft informatie over de aanstaande
activiteiten. Verder komt u nog een aantal ingezonden stukjes tegen.
De school examens komen er ook weer aan, wij wensen een ieder alvast veel
succes!
Lente groeten van de redactie,
Annie Kester, Wilma Bethlehem, Annelies Tietema

Graag ontvangen wij u copy via dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl
of schriftelijk bij de redactie voor 17 juni 2019

Wist u dat…
- dit jaar het dorpsfeest in het weekend van 21,22 en 23 juni valt;
- een boer met zoon uit Oldetrijne te zien en horen waren in het NOSjournaal;
- er slimme mensen in ons dorp wonen, welke met de regiofinale mee
mochten doen.

Plaatselijk Belang
Jaarvergadering

Plaatselijk belang
Sonnega-Oldetrijne

Op 21 november 2018 was de jaarvergadering in het dorpscentrum en er was veel belangstelling.
Het bestuur heeft afscheid genomen van Margreeth van de Berg na haar zittingsperiode van 5 jaar.
We bedanken Margreeth voor haar kennis en inzet.
Als nieuw bestuurslid hebben we Karin Witteveen mogen verwelkomen.
Na de officiële agenda hebben een tweetal dames van de Rabobank het een en ander uitgelegd met
betrekking tot het thuis bankieren. Ook gaven ze aan dat er voor ouderen speciale mogelijkheden
zijn. B.v. contant geld aan huis gebracht krijgen. Namens de gemeente waren de wethouder Roelof
Theun Hoen en de dorpen coördinator Klaas Hallema aanwezig.

- NL doet
Van NL Doet heeft PB weer een donatie ontvangen uit het Oranje fonds.
NL Doet is op 15 en 16 maart. We gaan een strook
om het gebouwtje van PB verharden, de paal
repareren en het gebouw opnieuw schilderen.
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Neeltje de Groot.

Pannenkoeken eten
Na het succes van 2017 wilden we weer met de ouders en ouderen uit het dorp tijdens de laatste
soosdag weer pannenkoeken eten. Maar op vrijdag 15 maart wordt er door de onderwijsbonden een
landelijke stakingsdag georganiseerd. Onder voorbehoud gaan we dan op 29 maart om 11.00 uur
pannenkoeken eten. Verdere informatie volgt via de dorpsmail.

Cursus Reanimatie
Het ligt in de bedoeling om weer een (herhalings-) cursus.
Informatie volgt via de dorpsmail.

AED
De AED bij de manege is vervangen door een nieuwe.

Paaseieren zoeken
Het paaseieren zoeken is op zaterdag 20 april om 10.30
Verzamelen om 10.00 bij de Manege.

Paasvuur Zondag 21 april
Locatie:
Bij Kees de Kroon in het weiland.
Inbrengdagen: 30 maart, 6, 13 en 20 april.
Tijd:
13.30 – 16.30.
Contact:
Wieger Schraa 06-53509859

De vrijdag middag Soos
In januari zijn de deelnemers voorgelicht door een medewerkster van de Thuiszorg Friese Wouden
met als thema: Het langer thuis blijven wonen.
Afgelopen vrijdag 22 februari hebben de deelnemers een gezellige bingomiddag gehad. Dit na wat
opstartperikelen.
29 maart is de laatste soos middag (onder voorbehoud)

Het Dorpenfonds
Het college van B en W heeft besloten om het dorpenfonds de komende 4 jaar te verhogen van €
33.000,-- naar € 100.000,-- Daarvan is nog € 60.000,-- te besteden aan projecten voor de dorpen.
Ideeën graag naar het bestuur van PB. plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl

Schoonmaak dag Weststellingwerf 2019
Op zaterdag 23 maart is de 17e editie van de Landelijke Opschoondag. En in de week ervoor
organiseren veel scholen opruimacties. Het thema is dit jaar ‘Iedereen doet mee’. Jong en oud, van
individu tot maatschappelijke organisatie, via de plaatselijke voetbalvereniging en basisschool.
Ook PB heeft een uitnodiging om mee te doen gekregen van de gemeente. We kunnen zelf onze
route/traject bepalen. De gemeente heeft deze dag gepland op vrijdag 22 maart. PB zou het prettig
vinden om het gezamenlijke thema te kunnen realiseren. We informeren bij de school wat mogelijk
is. De actie loopt van18 t/m 23 maart. Aanmelden bij de PB: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl

N 351 (gedeelte Peter Stuyvesantweg)
PB heeft de laatste informatie opgevraagd bij de projectleidster/adviseur -gebiedsadvies. We hebben
het definitief advies N 351 toegestuurd gekregen.

We plaatsen deze op de website.
Op dit moment wordt er samen met een bouwteam, bestaande uit provincie/Schagen/Sweco,
gewerkt aan de voorbereidingen van de werkzaamheden. De planning is dat er begin 2020
daadwerkelijk gestart kan worden.

Glasvezel in Weststellingwerf
U heeft in de media waarschijnlijk al een hele boel gelezen over wat zich allemaal heeft afgespeeld
met betrekking tot Kabel-Noord en Glasvezel Buitenaf.
Kabel-Noord heeft afgelopen woensdag 20 februari bekend gemaakt voldoende animo (lees
aanmeldingen) uit de gemeente te hebben om glasvezel te kunnen gaan aanleggen. Glasvezel
Buitenaf heeft aangegeven dat eenieder die zich bij hen aangemeld heeft door hen wordt
aangesloten. Uitslag rond 4 maart.

Laagvliegen Nee
Heel veel info staat op de website van www.Sonnega-Oldetrijne.nl

Toch willen u graag op het volgende wijzen: Klikken op de kaarten vliegroutes Lelystad

Airport. Inzoomen op de kaart op het gebied rond Echtenerbrug. Dan de groene lijn aan klikken die

over dat gebied gaat. Het gaat hier om het dalende vliegverkeer. In menu aan de linkerkant ziet u dan
wat er gebeurt. De daling wordt ongeveer ingezet bij Zevenbuurt aan de Tjonger.
Het bestuur van PB was aanwezig bij de volgende bijeenkomsten:
Voorlichtingsavond van Glasvezel Buitenaf. 10-01-2019
Bijeenkomst met de VKD-vergelijking Kabel-Noord en Glasvezel Buitenaf.
16-01-219
Voorlichtingsbijeenkomst Echtenerbrug Lelystad Airport. 22-01-2019
Voorlichtingsmiddag Kabel-Noord. 13-02-2019

Even voorstellen….. Arjan de Vries en Martine Groen

Wie wonen er toch in dat “halve” huis? Graag stellen we ons even aan jullie voor.
Wij zijn Arjan de Vries en Martine Groen. Beide geboren en getogen in Wolvega en ook ons leven
samen heeft zich in Wolvega afgespeeld.
Tot afgelopen jaar. De bouw van onze nieuwe woning aan de Sonnegaweg 3B begon in september
2017 en sinds juni 2018 zijn wij de trotse bewoners van dit niet alledaagse huis.
We wonen hier tot nu toe met veel plezier en hopen hier nog jaren te blijven wonen.
We kijken uit naar ons eerste dorpsfeest!

Mogen wij ons even voorstellen?
Na iets meer dan een half jaar bouwen zijn wij half december 2018 in Sonnega komen wonen. Wij
woonden hiervoor op verschillende plaatsen in Wolvega. Nu we hier zo’n 3 maanden wonen kunnen
we wel zeggen dat het ons heel goed bevalt. We genieten van het buitenaf wonen, ons fijne huis,
het prachtige, vrije uitzicht en de vriendelijkheid op de buurt.
Wie zijn wij?
Ons gezin bestaat uit 4 personen. Wij, Erik en Ingrid, hebben 2 kinderen. Onze dochter Bente, is 14
jaar en zit op het OSG Sevenwolden in Heerenveen. Arne, onze zoon, is 12 jaar en zit in de eerste
klas op het Linde College. Erik werkt in Apeldoorn en Ingrid werkt met veel plezier op de St
Franciscusschool in Wolvega. Bente volleybalt bij de Griffioen en Arne voetbalt bij FC Wolvega. In
onze vakanties gaan wij graag richting het Noorden; Noorwegen, Zweden, Schotland en onze
favoriete bestemming is IJsland.
Onze grootste wens was om een zeer energiezuinig huis te bouwen. Ons huis is volledig elektrisch,
we hebben geen gasaansluiting. We verwarmen ons huis met een warmtepomp. Daarom hebben we
ook 28 zonnepanelen op ons huis. Ons huis is inmiddels (zo goed als) klaar, met de tuin moeten we
aan de slag. Dit staat voor het komende voorjaar op de planning.

Stichting begraafplaatsen Sonnega
Interview met Bonne Speerstra
Bonne Speerstra neemt na 30 jaar afscheid als voorzitter van het bestuur van de stichting
begraafplaatsen Sonnega. Ditmaal schrijft hij niet zelf een verslag, maar wordt hij
geïnterviewd (door zijn buurvrouw). Bonne heeft zich goed voorbereid en al een aantal data
met bijzonderheden op papier gezet vooraf aan het gesprek. Ook kan een naslagwerk in de
vorm van o.a. notariële aktes, krantenknipsels en veelal door Bonne zelfgeschreven artikelen
uitkomst bieden voor wat achtergrondinformatie. Het is een interessant boekwerk maar
eerlijk gezegd te veel om allemaal letterlijk door te lezen.

Kerkvoogd van Sonnega
Bonne neemt de geschiedenis m.b.t. het beheer van de begraafplaatsen aan de Sonnegaweg
met mij door. Het gaat om de oude en nieuwe begraafplaats tegenover elkaar gelegen.
We beginnen vanaf 1974 toen de begraafplaatsen in Sonnega nog eigendom waren van de
kerkvoogdij die onderdeel uitmaakte van de Hervormde Gemeente van Wolvega. (Kerk op
de Hoogte). In die jaren waren Jan de Kroon en Aitze van der Lende de Kerkvoogden van
Sonnega en dus ook verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaatsen. In de
tachtigerjaren zijn door de Heren Kerkvoogden grafrechten ingevoerd om het onderhoud te
kunnen bekostigen. In 1988 neemt Bonne de plaats van Aitze van der Lende in als kerkvoogd
van Sonnega. Het jaar daarna wordt de ijzeren klokkenstoel vervangen omdat deze op
instorten stond. De nieuwe houten klokkenstoel wordt onder meer dankzij subsidies van
diverse instanties op de oude begraafplaats gerealiseerd ‘in het zicht’ omdat dit een
voorwaarde was die onder meer de gemeente en provincie stelden. De klok werd
geschonken door een familie uit het dorp waarvan de naam tot op de dag van vandaag nog
geheim blijft.

Voorzitterschap Stichting begraafplaatsen Sonnega
In 1995 integreert de kerkvoogdij in die van de Ned. Herv. Kerk van Wolvega. De functie
“Kerkvoogd” in Sonnega komt daar mee te vervallen en Jan en Bonne krijgen nu de functie
als bestuurders. Tevens blijft Jan beheerder. Maar dat doet hij niet alleen. De hele familie de
Kroon spant zich in om bij een begrafenis alles in de puntjes te laten verlopen.
Op papier is de Kerk in Wolvega de eindverantwoordelijk maar in de praktijk houdt dat
weinig in. Mede door het veelvuldig wisselen van mensen in het kerkbestuur van Wolvega
werkte het overleggen slecht en besluiten lieten te lang op zich wachten. Daarom werd in
1998 besloten om een stichting op te richten en werden beide begraafplaatsen met de
klokkenstoel eigendom van “Stichting begraafplaatsen Sonnega”.

Ook daarvan bleef de kerkvoogdij van Wolvega toezien op “Sonnega”. Er werd een nieuw
bestuur aangesteld dat bestond uit:
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Grafdelver :
Onderhoudsman :

Bonne Speerstra
Paul Kaastra
Jan de Kroon (tevens beheerder)
Harm Jan Westerhof, vanaf 1972 – 2018
Albert de Jong, vanaf 1970 – 2005

De toegangsweg naar de huidige begraafplaats wordt in 2011 opnieuw aangelegd en
verhard. Sinds vorig jaar is de begraafplaats uitgebreid. Dit is het gedeelte waar vroeger de
oude ijzeren klokkenstoel heeft gestaan. Het is de bedoeling om dit voorjaar een deel wat
voorlopig niet nodig is in te zaaien met bloemenweide.
Plaatsing van een informatiepaneel bij de klokkenstoel is mogelijk gemaakt en gerealiseerd
door het bestuur van de stichting Historie Sonnega/Oldetrijne.
In principe is begraven in Sonnega alleen mogelijk voor hen die in Sonnega (of Oldetrijne)
geboren zijn er wonen of er gewoond hebben. Het onderhoud van de grafstenen is voor de
families zelf.
Vanaf 2015 is de Stichting geheel los van de kerk van Wolvega welke inmiddels PKN
Gemeente geworden is. Het bestuur bestaat nu uit :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beheer en onderhoud

: Bonne Speerstra (aftredend)
: Paul Kaastra
: Eddy Reuvekamp
: Jan de Kroon (Sierd de Kroon vanaf 2005)

Een van de taken als beheerder is het klokluiden wanneer iemand is overleden. Kees de
Kroon is al jaren degene die dat al decennia verzorgd. Met toestemming van de familie kunt
u om 8:00 uur en tijdens de begrafenis de klok horen luiden. Natuurlijk zorgt de beheerder
ervoor dat alles op zo’n dag er extra netjes uitziet.
Op mijn vraag wat het voorzitterschap inhoudt zegt Bonne: Als er mensen zijn die informatie
willen hebben, die te woord staan. Elk jaar komen we als bestuur 2 keer bij elkaar om de
lopende zaken door te spreken en de jaarrekening te controleren en goed te keuren. Als
voorzitter leid je natuurlijk dan de vergadering. Het onderhoud van de klokkenstoel wordt
scherp in de gaten. Tot op heden staat die er na 30 jaar nog puntgaaf bij. Regelmatig breng ik
een bezoekje aan de begraafplaatsen om te zien dat alles er nog goed bijstaat.

“Het is mooi geweest na 30 jaar”
Als hobby maakt Bonne af en toe monumenten (stenen) schoon en zet ze opnieuw in de lak
wanneer ze er onverzorgd bij staan. De familie kijkt er vaak niet meer naar om of kan dit niet
meer. Bonne vindt het namelijk belangrijk dat de historie bewaard blijft. De teksten op de
monumenten vertellen je een stukje geschiedenis van de overledene. Hij is er dan ook op
tegen dat oude stenen verwijderd en vernietigd worden (wanneer er niet meer betaald
wordt). Wel wordt de familie op hun verantwoordelijkheid gewezen.
Met elkaar is er veel werk verricht en Bonne heeft dit al deze jaren met plezier gedaan.
Op de vraag waarom Bonne er mee stopt zegt hij: “Het is mooi geweest na 30 jaar”. Maar zo
af en toe blijf ik nog wel eens een grafsteen opknappen als die er onverzorgd bijstaat.
Zijn opvolger per 1 januari 2019 is Henk Schurer.
Annelies T.

Regiofinale “slimste dorp van Friesland”.
Omdat we met ons team “Brandnew” de voorronde in Sonnega/Oldetrijne hadden gewonnen gingen
we op vrijdagavond 22 februari naar Wijckel om daar de strijd aan te gaan met 4 andere Friese
dorpen in de regiofinale. In het team Brandnew zaten; Martine, Arjan, Bertus, Erik en Ingrid. Vooraf
waren we van plan om weer als eerste te eindigen, maar dat hadden we al snel bijgesteld. Het doel
werd om niet als laatste te eindigen. Het niveau was hoog, de vragen waren heel pittig. We kregen
vragen in 8 categorieën. In elke categorie kreeg je 10 vragen en kon je dus 10 punten verdienen. We
kregen vragen over o.a. de wereld, politici, muziek, media, sport en spel en Friesland. In de categorie
Friesland hebben we maar 1,5 punt gescoord. Dat was onze slechtste score. We kregen daar vragen
over de beste kaatser van Friesland, in welke eeuw de Donia oorlog was afgelopen en om een zin in
het Fries op te schrijven.. Tja, daar gingen wij mee onderuit. Al met al hebben we in ieder geval een
gezellige avond gehad en met een score van 38,5 punt de 4e plaats behaald. De winnaar van deze
avond was Elahuizen met 50 punten. Zij gaan nu verder naar de Friese finale.

Uitnodiging ledenvergadering op 5 Juni 2019.
Aanvang 20:00 Locatie: Dorpscentrum
Agenda:
- Opening
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Notulen vorige vergadering
- Verslag Secretaresse
- Verslag penningmeester
- Verslag kascontrole Jaring en Rens
- Benoeming kascontrole
- Pauze
- Bestuursverkiezing:
2014/19 Eddy aftredend en herkiesbaar
- Bespreking toneel
- Rondvraag
- Sluiting
Noteert u vast in uw agenda:
Toneeluitvoering 29 November 2019

Cheerleading “The Frisian Cheer Stars”
Annie vroeg of ik iets wil vertellen over mijn sport Cheerleading. Bij deze!
Ik ben Celine Broekema en ik ben 15 jaar oud. Sinds november 2017 zit ik op cheerleaden bij the
Frisian Cheer Stars. Eerder heb ik best lang geturnd in Heerenveen. Dit was altijd erg gezellig. Op een
gegeven moment vond ik het minder leuk worden en omdat de 3 vriendinnen waarmee ik dit deed
ook stopten ben ik ook gestopt. Na de zomervakantie wist ik niet zo goed wat voor sport ik zou
kunnen doen. Hilde Vliegendehond vroeg of ik niet een keer wat proeflessen cheerleaden mee zou
willen doen, omdat ze hoorde dat ik was gestopt met turnen. Ik had mijn vriendinnen van turnen ook
gevraagd, zodat we weer samen konden sporten. We vonden het allemaal heel erg leuk en sindsdien
zitten we er nog met zijn drieën op. Eén vriendin is inmiddels gestopt vanwege gezondheids redenen.
Vorig seizoen zaten we nog bij de junioren, dit seizoen zijn we overgestapt naar de senioren.
Voor ik verder ga zal ik eerst even uitleggen wat cheerleaden ongeveer inhoud, want ik denk dat veel
mensen er een verkeerd beeld bij hebben. Het is niet “het aanmoedigen van een team door middel
van pompons bij bijvoorbeeld een basketbalwedstrijd”. Eigenlijk is het voor te stellen als een
combinatie van turnen, dans en acrobatiek. Dit doe je met een team, ons team bestaat uit 19
meisjes/vrouwen variërend in de leeftijd van 14 tot 30 jaar. We doen een oefening op muziek van
ongeveer twee en een halve minuut. In die oefening heb je een aantal eisen waaraan je moet voldoen.
Sowieso heb je van te voren altijd een yell. De yell duurt ongeveer 30 tellen. Tijdens de yell probeer je
het publiek enthousiast te maken. Dat doen we door middel van onze eigen stemmen, pompons en
borden waar de tekst op staat die we schreeuwen. Daar kun je een bepaald aantal punten op halen.
Daarna komt de oefening. De oefening bestaat uit verschillende stunts, flikflakken, dans, salto’s en
een piramide. De stunts doe je meestal met hetzelfde groepje. Een groepje bestaat uit 4 cheerleaders;
2 bases (deze duwen de voeten van de flyer omhoog en vangen de flyer weer), 1 backspot (dat ben
ik, ik duw de enkels van de flyer omhoog en vang de flyer weer) en 1 flyer (de flyer staat op de stunt
en “vliegt” in de lucht). Het omhoog vliegen van de flyer ziet er best spectaculair uit. De lengte is ook
bepalend. Een flyer moet niet al te lang en te zwaar zijn. de bases moeten ongeveer dezelfde lengte
hebben, en de backpot moet juist lang zijn.
We doen ook aan wedstrijden mee. In Nederland zijn 2 voorrondes voor het NK en het NK zelf. In April
gaan we naar Orlando in Amerika om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap Cheerleading en
in Juli gaan we naar Moskou in Rusland om mee te doen aan het Europees kampioenschap. Hiervoor
moet veel getraind worden. We trainen daarvoor drie keer per week. Elke maandag, woensdag en
vrijdag trainen we 2,5 uur. Ook hebben we ongeveer elke maand een trainingsweekend. Dat houdt in
dat we meestal zaterdag middag en zondag ochtend gaan trainen. Dat is naast onze ‘’normale’’
trainingen. Omdat het best intensief is en je best wel gevaarlijke dingen doet kan het niet altijd goed
gaan. Over het algemeen heb ik niet veel last van blessures, veel teamgenoten hebben wel
problemen met rug, enkels en polsen. Ik moet wel goed plannen om het met school te kunnen
combineren aangezien het best wel veel is. Tot nu toe lukt dat nog redelijk goed. Ik vind het een kick
als de moeilijke stunts lukken met onze stuntgroep en als we met z’n allen een mooie oefening neer
kunnen zetten zonder dat er veel fout is gegaan. Hierbij nog een paar afbeeldingen om te laten zien
hoe het eruit ziet. Groeten Celine.

Even voorstellen… familie Van Velzen
Wij zijn de nieuwe bewoners aan de pieter stuyvesantweg 71, Het voorhuis wordt bewoond door
vader, schoonvader en opa Joop Verkuyl (65). Het achterhuis wordt bewoond door Joelle van Santen
(36) Dirk van Velzen(38) en Joris van Velzen (4,5). Van origine komen wij allen uit Utrecht en
omgeving, na een lifetime randstad en de wens toch iets landelijker te kunnen wonen op zoek
gegaan naar iets dat niks gerelateerd is aan de sleur en drukte van de randstad. Na lang zoeken zat er
afgelopen zomer iemand uit Munnikeburen vanuit zn zwembadje funda advertenties te versturen. (is
dit niet iets voor julie?). Al met al zijn alle balletjes gaan rollen en zijn we in een prachtige omgeving
terechtgekomen. Met het gevolg dat onze zoon Joris op een fantastische school terecht is gekomen,
de Lantschene en met enorme sprongen vooruit is gegaan. Joris houdt graag van vies worden en doet
dat op bijzonder jongensachtige wijze onder het toeziend oog van zijn moeder Joelle. Joris gaat het
niet alleen druk krijgen met vies worden en papa de les lezen, maar ook nog met grote broer worden
begin van de zomer. De hele familie is al jaren besmet met het paarden virus en doet ook voor 4
paarden zorgen die nu lekker aan huis kunnen staan. Dirk heeft van de hobby ook zijn werk gemaakt
door niet alleen op het paard te zitten, maar er ook onder te staan als gediplomeerd hoefsmid. Joop
die mag graag gaan vissen, en doet met regelmaat een rondje op zijn elektrische fiets. Joop doet de
dingen graag op zijn eigenwijze, mits hij niet gestalkt wordt door zijn kleinzoon.
P.S De koffie staat bijna altijd klaar.

Winterfest 2019
Tijdens het Lindefestival 2018 is het idee geboren om een Oktoberfest met elkaar te organiseren.
Het Oktoberfest is omgedoopt naar Winterfest, en het Winterfest is gecombineerd met de
nieuwjaarsreceptie. 4 Januari was het eindelijk zover!
Het idee kwam eigenlijk van de mannen, dus de heren hebben het gezamenlijk georganiseerd.
Er gingen heel wat gezellige avonden aan vooraf voordat ze uit de verdeling waren. Jochem heeft 40
liter snert gemaakt, Hein heeft eigengemaakte Zeeuws spek in het menu gedaan, Auke regelde de
pullen en de gezellige banken, Jacob de uitnodigingen en de tent, Nico de kerstbomen en transport en
Tjeerd de glühwein en de bockworst/zuurkool. Het feest kan beginnen!
Het merendeel van de 80 aanwezige dorpsbewoners kwam verkleed naar het Winterfest toe. Het
ontvangstcomité stond klaar met glühwein en Zeeuwsspek. We mochten ook nieuwe dorpsbewoners
verwelkomen, ze zijn meteen ingeburgerd. Daarna werd het bier in grote bierpullen getapt, de snert
werd gretig gegeten. Bij het houtvuur werden de bockworsten klaar gemaakt om daarna rijkelijk
geconsumeerd te worden . De muziek van Ewoud en Edwin maakte het feest compleet. Het was een
gezellige start van het nieuwe jaar. We hebben dan ook veel positieve reacties gekregen van de
aanwezigen.
Het was moeilijk om een keuze te maken van de meest originele kleding. Na veel wikken en wegen
was de originaliteitsprijs voor Harm en Anneke Bergman, verkleed als daklozen, met
collectebussen van het Leger des Heils steunden ze ook nog het goede doel.
Voor ons was het een feestje om deze avond te verzorgen. Graag geven we het stokje door aan een
andere groepje in het dorp die volgend jaar de nieuwjaarsreceptie wil organiseren.
De Rock& Roll groep
Wie zijn wij?
Wij zijn een gezellige groep uit het dorp, ontstaan door salsa lessen in het dorpscentrum. Als dit niet
georganiseerd werd en we toen niet waren gegaan, hadden we dit jaar geen Winterfest georganiseerd.
Dit betekent dus dat meedoen aan activiteiten in het dorp mooi gevolgen kan krijgen!

Bedankt!
4 januari was het genieten op het winterfest in het dorpscentrum. Een gezellige samenkomst en
ontmoeting van dorpsgenoten onder elkaar. Men mocht ‘verkleed’ komen en voor de origineelste
outfit was er een prijs. Als u ook aanwezig was op deze avond dan hebben we elkaar vast ontmoet.
Mijn man Harm en ik (Anneke) liepen in een shirt van het Leger des Heils en hadden een collectebus
bij ons.
Zoals u misschien weet, ben ik werkzaam als gezinscoach bij deze organisatie waarbij ik vooral
multiprobleemgezinnen mag begeleiden. Als ik op kantoor aan het werk ben dan doe ik dat op de
locatie in Drachten. Beneden bevind zich “bij Bosshardt”, een buurtcentra en inloophuis. Hier
organiseren zij tal van activiteiten en maaltijden. Soms voor mensen die zelf geen maaltijd kunnen
betalen, maar soms ook voor mensen die anders niemand hebben om mee te eten. De
ontmoetingsplek is meerdere dagen per week geopend. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis
voelen, erbij horen en gezien worden. Met onze collectebus hebben wij gecollecteerd voor hen.
We hebben het mooie bedrag opgehaald van €78,10. ‘Bij Bosshardt’ waren hier heel erg blij mee. Ze
hebben aangegeven dit geld te gebruiken voor de maaltijden. (voorheen hadden ze hier een sponsor
voor, maar deze is nu weggevallen).
Namens de medewerkers en vrijwilligers, moest ik mijn dorpsgenoten hartelijk bedanken voor deze
gift. Bij deze mensen… Bedankt!
Anneke Bergman
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Plaatselijk Belang
Kees Verschuuren
voorzitter
Margreeth van den Berg
secretaris
Neeltje de Groot
penningmeester
Sierd de Kroon
lid
Joke Bethlehem
lid
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl
Stichting Dorpscentrum
René Zuidberg
voorzitter
Winanda Wind
secretaris
Folkert Heida
penningmeester
Elles Buijs
lid / boekingen
Mariët Hopman
lid
E-mail: dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl

617442
499258
499305
614085

499363
499254
617525

Feestcommissie
Willem de Heij
voorzitter
Laura Oosterhof
secretaris
Ger de Boer
penningmeester
Trienke Elshof
lid
Henk Elshof
lid
Mark Kremers
lid
Edwin de Vries
jeugdlid
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl
Dorpsarchief
Hendrik Fokkema
beheerder
Kees de Kroon
beheerder
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl
Webbeheer
Mans Schaaphok
E-mail: mansschaaphok@hotmail.com
Redactie dorpskrant

612353
611350

612015

Wilma Bethlehem
617292
Annie Kester
499379
Annelies Tietema
06-11809158
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via
dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl

Responsive webdesign
Grafische vormgeving
huisstijl/logo ontwerp
drukwerk begeleiding
Mob. 06 53 55 79 20 e-mail. info@cjpdesign.nl Website. www.cjpdesign.nl

Lid v.d.

q Onderhoud en reparatie
C.V. & lokale verwarming
Huishoudelijke apparatuur
q Schoorsteenvegen
q Reiniging mechanische ventilatiesystemen
Sonnegaweg 34a, 8478 HD Sonnega
Telefoon 0561-499251 - 06-55781132

ud en reparatie
kale verwarming

Lid v.d.

Een makelaarskantoor met
aandacht voor haar klanten.
uw woning wordt vakkundig gepresenteerd
op diverse sites met goede foto’s en plattegronden
bel voor een afspraak 0561-613447

www.margreethvandenbergmakelaardij.nl
Voederadziezen
Veevoeders
Hoofdstraat West 1, Wolvega
Kunstmest
Kleindiervoeders
Paardenvoeders
Granen
Hoofdweg 39 - 8471 ZH Wolvega (NL)
Tel. 0561 612606 - Fax 0561 612638
E-Mail: info@maatmanveevoeders.nl
www.maatmanveevoeders.nl

