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Annelies Dijkstra    Directeur     0561 -499300 
      ICT’er 

 
 
Marjan de Vries – Grasmeijer   Groepsleerkracht groep 1,2,3 
      Bedrijfshulpverlener 
 
Cobie de Boer     Groepsleerkracht groep 1,2,3 en 4,5 
      Interne Cultuur Coördinator (ICC’er)  
 
Marije Machiela    Groepsleerkracht 4,5 
      Bedrijfshulpverlener 
 
Nathalie van Veen    Groepsleerkracht groep 6,7 en 8 
      ICT-er  
   
Marja van de Leij    Groepsleerkracht groep 6,7 en 8 
 
Irma Zwolle  Intern Begeleidster (Ib’er)  
  Contactpersoon  
 
Anke Postma Onderwijsassistente   
                
Medezeggenschapsraad 
 
Personeelsgeleding 
Marije Machiela   (lid)       
Cobie de Boer    (lid)   
  
Oudergeleding 
Eelco – Jan de Boer   (Voorzitter) 
Sierd de Kroon    (lid) 
 
Oudervereniging 
Marieke de Kroon (voorzitter)  
Henk-Frans Ruiter (penningmeester)  
Ilse Bosma  (lid)  
Nynke de Heij  (lid)  
Kim Hagoort  (secretaris)            
Namens het team wonen Marjan de Vries en Nathalie van Veen de vergaderingen bij.    



 
 

 

 
 

Beste leerlingen, ouders en andere lezers, 
 
Voor u ligt de tweede schoolkrant van het schooljaar 2021 – 2022.  De leerlingen hebben weer ontzettend hun best 
gedaan met het maken van de verschillende verhalen en tekeningen. We vinden het fijn dat we met elkaar de 
corona maatregelen achter ons kunnen laten en dat sporttoernooien en excursies weer doorgang mogen vinden.  
Het was fijn om op 19 maart tijdens de Lammetjesdag weer ouders en andere belangstellenden te mogen ontvangen 
op school.  Heel bijzonder was de workshop tekenen van twee Oekraïense dames die momenteel in Oldetrijne 
verblijven. Een aantal kinderen en ouders hebben een Oekraïense bloemenkrans getekend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de afgelopen periode hebben alle leerlingen djembé les gehad en 
muziekles van Hans Jonker. De groepen 1-2-3 kregen harp les, groep 
4-5 gitaarles en groep 6-7-8 les op het keyboard. Deze lessen serie is 
met veel plezier door de leerlingen gevolgd. 
 
Op maandag 28 maart hebben de leerlingen van groep 7-8 het 
theoretisch verkeersexamen voor het eerst digitaal gedaan. Alle 
leerlingen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd! Op maandag 10 
mei is het praktijkexamen in Wolvega. 
 
De leerlingen zijn ook in voorbereiding op het jaarlijkse voetbaltoernooi in Wolvega , op woensdag 6 april en het 
schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde op woensdag 11 mei. Met leuke en leerzame clinics oefenen ze alvast voor 
deze leuke toernooien. Ook de Koningsspelen op vrijdag 22 april in Munnekeburen zullen weer doorgang vinden. 
 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Annelies Dijkstra 







Groep 4/5 vertelt en tekent iets over 
lammetjesdag en/of de lente! 

 
lente  
In de lente kommen de insecten 
en insecten hebben botten 
in de lente is het warm 
wat zijn insecten eigenlijk? 
ze zijn vaak klein 
en ze hebben 6 of 8 poten 
spinnen zijn insecten en mieren ook 
en vlinders zijn ook insecten 
en er zijn heel veel soorten 
vlinders op de vleugels lijkt 
het dat er een oog op staat zodat hij andere insecten en kan laten schriken 
Van atte 
 
lente  
bloemen 
rozen tulpen narcissen   
schokoladen eieren 
kuikens buiten spelen 
dieren geboren 
steeds warmer 
de lente is leuk en de rozen 
zijn mooi maar al de bloemen 
zijn mooi kikkerdril 
tot ziens 
van bram 
 
lente 
in de lente zijn er veel dieren 
zoals-eendjes-vosen-lammetjes-en een beer in 
het bos. En in de lente groeien er veel bloemen. 
Maar ook weer heel veel 
lieverheersbeesjes en die kunen maar een jaar of 
korter worden. 
van aiden 



Lente en lammetjesdag 
In de lente is er op onze  
school lammetjesdag. 
En het was heel gezellig 
En er waaren ook klasgenaten 
van mij. En er waaren ook lammetjes en 
konijnen 
en er waaren loopeenden 
paarden en lekkere hapjes. En er was ook  
springkussen en er zaten mooie kleuren op.  
Geel en groen en er was ook een pakour van Jens.  
Van Merit 
 
lente 
in de lente zijn er 
jonge dieren zoals kiukendieer 
lammetjes kafje 
veulentje konijntjes 
en in de sloot zie je 
kikkervisjes 
tom 
 
Lente op school 
Groep 4/5 waren de bladeren aan het opruimen.  
En toen het klaar was sprongen we allemaal in de bladeren.  
En toen kwam juf!! 
En juf die zie met een boose stem: JULLIE MOETEN ALLES OPRUIMEN!! 
En wij gingen weg rennen.  
En wij verstopte ons allemaal.  
En juf vont ons allemaal.  
En toen haden we allemaal straf.  
En moesten we allemaal de gang opruimen.  
Van Rose  
 
          
 
 
 
 
 



lente 
in de lente worden veel diertjes geboren 
veulens,lammetjes,hertjes,haasjes,geitjes,puppies schattig he.  
in de lente je kan lekker buiten spelen 
iedereen is vrolijk.  
er is ook lammetjesdag op onze school daar 
ging ik ook heen ik ging konijnen verkopen. 
maar je kon ook schminken een parkour en 
spelletjes leuk he.  
maar er waren ook loopeenden,konijnen en 
een pony.  
groetjes frederique  
 
lente 
Als er allemaal bloemetjes komen en jonge 
lammetjes  dan betekent het dat het lente is. 
En bij lente hoort ook lammetjesdag. Dat is 
een  
dag dat je viert dat het lente is. O'ja dat vieren 
we op school. 
Ik heb ook lammetjesdag geviert. Het was een 
lekker weertje. 
Oja en er kwamen lammetjes dat vond ik 
zoooooooooooo  
schattig en leuk. En er kwamen eenden en dat was zooooooooo 
leuk. En er kwamen konijnen en dat was zooooooooooo 
leuk. En er kwam een paard en dat vond ik zooooooooooo 
leuk en blablablabla!  
Einde 
Door Janne 
 
Lente 
in lente gaan bloemetjes en heel veel 
dieren komen en het begint warm te 
worden. Er komen vlinders, schapen, 
lammetjes en eekhoorns. Ik vind de lente 
leuk. Het wordt warmer en er komen heel 
veel dieren. Dat vind ik leuk en schattig. 
Iedereen speelt buiten in de lente.  
Groetjes van Lara 



lammetjesdag 
in de lente is er een opendag op onze school. 
de open dag heet lammetjesdag. 
ik heb op het springkussen, geschminkt. 
en er was een parcours van Jens.  
en eendjes vangen. 
er waren lekkere hapjes. 
er waren dieren zoals:loopeenden, 
paarden,lammetjes,konijnen. 
er was ook een quiz van menno. 
g.r. josephine 
 
lente 
In de lente groeien veel bloemen. En er worden veel 
dieren geboren. De lente is leuk en gezellig. En in onze 
school is er lammetjesdag dat is leuk. Omdat er 
lekkere dingen zijn en er zijn spelletjes die je kunt 
doen. En in de lente is het ook wel lekker weer. Dus je 
kunt  ook goed buiten spelen en dan zie je meestal 
vlinders en bijen en veel meer. 
Van kayla. 
 
insecten 
Insecten leven in de lente. 
Er zijn heel veel soorten insecten. 
Bijvoorbeeld:de mier en de lieveheersbeestjes. 
De spin wordt heel vaak gezien. 
Want ze leven overdag en in de nacht. 
En wist je dat insecten botten hebben. 
De mier wordt vaak in het donkere gedeelte gezien. 
En lieveheersbeestjes leven heel vaak overdag en in 
de nacht slapen ze. 
Groetjes Levi 
 
Lente  
de lente begint de bloemen gaan bloeien. en de 
koeien gaan loeien. en het gras gaat groeien. en 
de zon begint te gloeien.   
en de koeien gaan stoeien. en de jonge dieren 
gaan groeien. 
groetjes van rifaldi de landscheene. 



Lente gedicht 
Yes, de lente is begonnen. 

Nu kunnen we in de zomer weer lekker zonnen. 
 

Laat de bomen maar groeien. 
En laat de bloemen maar bloeien. 

 
Laat de koeien maar loeien. 

En de kalveren die zijn aan het stoeien. 
 

Laat de schapen maar gapen. 
En de apen maar rapen. 

 
Van Arwen Groeneveld  

 
 
 

Het is weer lente 
Lente is er weer 

Het is echt een grote eer  
Lente is er weer 

Ik wil het wel nog een keer 
Lekker toch? 

Het is geen bedrog! 
De natuur groeit 

Net als die bloem die opbloeit 
 

Anthony Rijkers 
 

Lammetjesdag 

Lammetjesdag was een succes 
We gingen het organiseren samen met onze lerares 

Overal veel dieren zoals: konijnen, eenden, 
lammetjes en schapen 

Na de tijd konden we goed slapen 
Ook veel kinderen overal 
Het was net een festival 

 
Marianna de Kroon 

 

 
 

Lammetje 
In de lente worden lammetjes geboren. 

Die mogen wij dan storen. 
Dan kunnen we gaten boren. 

Moet jij maar eens horen. 
Dat maakt dan heel veel geluid. 

We gaan we er met zijn allen op uit. 
Met veel buit. 

 
Jens de Boer 

 

Overkapping in Sonnega 
We hebben eerst tegels eruit gehaald 

En toen hebben we bepaald 
 

Waar de palen komen 
Het zweet ging stromen 

 
Het werk was zwaar 
Toen was het klaar 

 
Cas Rikkers 

 



De lente 
De lente is weer begonnen 

Je kan weer varen 
Je kan weer zonnen 

Je kan weer wandelen totdat je voeten geen 
voeten zijn, maar blaren 

De lammetjes en vogeltjes komen op aarde 
Het wordt weer warmer 

En de kalfjes zijn niet meer de harigste 
 

Friso Jan de Boer 
 

 

lente is begonnen 
Yes de lente is begonnen 

En de zomer moet nog komen 
Lekker in de hitte gaan we lekker pitten 

 
Lekker ijsje op het reisje 

Met hitte komt pitten 
Dus nu komt zomer 

In de zomer worden we slomer 
En van slomer word ik een dromer 

 
Milo Meyer 

 
 

 
Lente 

De bloemen die bloeien 
Zie de zon gloeien. 

Er zijn weer langere dagen 
En weer korte broeken dragen. 

 
Er is eindelijk geen modder meer 

En er is weer warm weer. 
Ik kan weer met mijn pony naar de bossen 

Daar kan ik lekker crossen. 
 

van Ilse Hoekstra 
 

Lammetjesdag 
Het was een leuk feestje 
Met een paar beestjes 

Er waren ook kinderen die gingen schminken 
En wat gingen drinken 

 
Er werd ook lekker veel gegeten 

Maar er werd ook gezeten 
Er was ook veel getekend 

En het werd vanzelf wel sprekend 
 

Sigrid Hof 
 

 
 

 

Lente 
Nu de lente weer begint 

Worden we weer lekker door de zon verblind 
Nu kunnen we weer mooi bruin worden 

Terwijl ondertussen je maag vol met ijsjes knorde 
De bloemen beginnen weer met bloeien 

En we kunnen weer beginnen de heg te snoeien. 
 

Naomi Elliott 
 
 
 
 



Lente 
Het is weer lente 

Dus ook in Drenthe 
Friesland is een mooi land 

Dus we kunnen naar het strand 
We kunnen op vakantie gaan 
Maar eerst wil ik een banaan 

 
Jan de Kroon 

 
 
 
 
 

Lente!!!!! 
Het lente is begonnen 

Laat de zomer maar komen 
 

Het is lekker om te zwemmen 
Je hoort veel stemmen 

 
Het is leuk al die bomen 

Het is toch leuk om daar te wonen. 
 

Mikail Demirci 
 

 

Van lammetje naar schaap 
Het was een mooie dag 

En iedereen had een lach 
Alle activiteiten op een rij 

We maakten voor Oekraïne een schilderij 
Schminken, quiz, snoephappen, eendjes vissen 

Aan het eind van de dag gingen we elkaar missen 
 

Menno Hoekstra 
 

 

 
 
 

Lente!!! 
Lente is mooi. 

Dus lekker veel dooi. 
Maar april doet wat hij wil. 

Dat is geen peulenschil. 
En maart roert zijn staart. 

Dus nog net niet tijd voor scheepvaart. 
Dus ga maar lekker binnen en buiten zitten. 

Bijna tijd voor een kitten. 
 

gegroet Evert de Boer uit Oldetrijne 
 

Lammetjes 
Lammetjes zijn heel erg lief, 
Maar ze zijn niet agressief. 

In de lente worden ze geboren, 
En laten ze zich horen. 

Lammetjes kunnen goed springen maar, 
Niet goed zingen. 

 
Aveda Dijkstra 

 

 





 

 

   Beste dorpsgenoten,     

     

Wat was het een zonnige maand maart! Een goed begin van de lente. 

Iets later dan gebruikelijk ligt deze voorjaars krant bij u in de bus. In overleg 
met Plaatselijk Belang en de school hebben wij als redactie besloten dat we van 
3 naar 2 uitgaves per jaar te gaan, de zomereditie komt hiermee te vervallen. 
Actuele informatie van het PB wordt tegenwoordig per mail aan ons als 
inwoners verzonden en de aangeleverde copy die wij ontvangen bij de redactie 
past wel in 2 kranten. En ook niet onbelangrijk is de besparing op kosten, tijd 
en papier. 

Afgelopen periode hebben er meerdere verhuizingen plaatsgevonden,  
verschillende nieuwe inwoners  stellen zich voor. 

Het familie- recept is deze keer ingebracht door Nienke en zij geeft de 
pen door aan Marieke de Kroon. 

Verder kunt u ingezonden stukjes lezen over de afgelopen activiteiten en 
andere wetenswaardigheden. Na 2 rustige jaren kunnen we voorzichtig naar 
het normale en kunnen we de activiteiten in het dorp weer oppakken, houdt u 
de mail van PB in de gaten. 

Alvast een goede zomer periode gewenst, 

Namens de redactie, Annie Kester, Wilma Bethlehem en Annelies Tietema 

 

Graag uw copy voor de herfst krant inleveren voor 

3 oktober 2022 

via dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 

of schriftelijk bij de redactie 

 bedankt voor uw inbreng. 

 

 

mailto:dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl


 
 

 

 

 

 

 

PB heeft weer een donatie aangevraagd bij het Oranje fonds. Met het geld van de donatie gaan we 
dit jaar samen met de basisschoolleerlingen een groot insectenhotel in elkaar zetten. Deze wordt 
voor het Dorpscentrum geplaatst. 

Jaarvergadering 

Eindelijk kon de jaarvergadering over de afgelopen twee jaren op 23 maart doorgang vinden. Er 
vonden deze avond diverse bestuurswisselingen plaats. 

Bij PB werd voorzitter Kees Verschuuren bedankt voor zijn betrokkenheid en enthousiasme. Zijn 
opvolger is Eelco Jan de Boer. 

Het Stichtingsbestuur nam met lovende woorden afscheid van voorzitter Hein de Vries. Zijn functie is 
overgenomen door Martin Kompaan. 

Neeltje de Groot is benoemd als lid van de Feestcommissie. 

Voor het webbeheer is in de loop van 2021 ook een wisseling geweest. Mans Schaaphok werd 
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het onderhouden van de website en het verzorgen van de 
dorpsmail. Ook Jacob Boersma werd bedankt voor zijn inzet voor het onderhoud van het systeem- en 
netwerkbeheer. 

Corné Verschuuren heeft deze taken overgenomen. 

Dorpsmail 

Heeft u mededelingen voor en/of over het dorp dan kunt u deze sturen naar: 

webredactie@sonnega-oldetrijne.nl 

Wel met het vriendelijke verzoek om deze graag op tijd aan te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Drie enthousiaste buurtbewoners hebben, nu we langzaam teruggaan na de 
Pre Corona tijd, de stoute 
schoenen aangetrokken om 
een buurtavond te organiseren 
voor de bewoners van de 
Pieterstuyvesantweg en de 
Weren.  
Na enige jaren van stilstand 
was het de hoogste tijd om 
weer eens bij te praten. Dat 
vermoeden werd bevestigd uit 
de opkomst. Henk en Trienke 

Elshof stelden spontaan hiervoor een perfecte locatie beschikbaar. Krap 50 
personen kon het organiserend team (Nienke, Trienke en Eddy) een 
kennismakingsstikker op de borst plakken. En zo’n stikker was wel nodig. 
Verscheidene families zijn de laatste jaren op onze buurt komen wonen die 
althans ik niet kende. Geen wonder overigens. Geen activiteiten in het DC en 
twee dorpsfeesten die niet door konden gaan. Namens alle bezoekers durf ik te 
zeggen dat het een geweldige gezellige boel was. Veel dank zijn we dan ook 
verschuldigd aan het organiserend team. 

 

 

  Verhuisbericht 

  

Wij hebben ons huis (is onze tweede woning) aan de Pieter Stuyvesantweg 69 op 21 april verkocht. 

Met veel plezier hebben wij de diverse activiteiten van de Dorpsvereniging bijgewoond en zo vele 
dorpsgenoten leren kennen. 

Goed dat er een Plaatselijk Belang is dat ook voor de woon- en werksituatie in onze dorpen opkomt. 

Wij wensen jullie verder veel succes met alle activiteiten en danken jullie voor alle inzet als 
vrijwilligers! 

  

Met vriendelijke groet, René en Marja Oostenenk 

(voortaan Apeldoorn) 



 

Muzikale kerstkaart 

 

Het is eerste kerstdag en je ligt lekker te slapen in je bed en je denkt 
dat je droomt… 

Het is eerste kerstdag en je ligt lekker warm in je bed, je soest en je 
hebt nog geen zin om er uit te gaan, het hoeft immers ook niet… 

Het is eerste kerstdag en je bent lekker in de keuken aan de gang om 
een ontbijtje klaar te maken voor je huisgenoten ….. 

En dan vraag je je af “wat hoor ik?” 

Nee, de radio staat niet aan, nee de tv ben ik ook niet vergeten uit te 
zetten, nee echt het komt van buiten. Je luistert nog eens, en nog 
eens en ja, het is echt zo. Het zijn kerstklanken. 

Even kijken.  He? Er staat een hele groep mensen mij toe te zingen. 
Warempel, ik ken er een paar, het zijn dorpsgenoten. Op dit tijdstip? 
Op eerste kerstdag? In deze vrieskou?   

Ja zeker! Dit jaar is de muzikale kerstkaart rondgebracht in het dorp. 

Misschien niet altijd even zuiver, vanwege de koude handen en 
voeten, snerpende wind, het vroege uur en zonder oefenen maar wel 
oprecht gemeend om een hart onder de riem te steken.   

Wist u dat : 

- We springoefeningen gedaan hebben om warm te blijven? 

- De fietsen hier niet op voorbereid waren? Over een afstand van 
4 km. hebben we een lekke band en een ketting eraf gehad. 

- De koffie met kerstbrood in een warme kantine na afloop 
heerlijk was om op te warmen en om gezamenlijk verhalen te 
delen? 

- De verwonderde blikken, de blijde reacties en de dankbare 
woorden ons ook onvergetelijke kerstdagen hebben bezorgd? 

We hopen dat iedereen fijne dagen heeft gehad. 



 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 
Het is de bedoeling om in elke uitgave een (familie-succes) recept te plaatsen. Dit mag op bak- of 
kookgebied zijn, als het maar lekker is. 
Vervolgens mag je de rubriek doorgeven aan een buurvrouw/man, vriendin of iemand uit ons dorp. 
 
Annie Kester trapte de receptenrubriek af met de “appelplaatkoek”. Voor ons een aanrader, het 
recept hangt naast het keukenblok. 
 
Graag wil ik met jullie het recept van ons stoofpotje delen. Dit is momenteel onze favoriet. Vooral als 
je deze een dag van te voren maakt dan is hij nog lekkerder. 
 
STOOFPOTJE 

- 500 gram rundvlees (stoofvlees) braden –in blokjes is het sneller gaar 

- Voeg: 
o 1 ui 
o 1 winterwortel 
o Teentje knoflook 
o Laurierblaadje 
o Blokje runderbouillon 
o 1 pakje spekjes 
o Halve liter rode wijn toe 

- Laat het geheel langdurig stoven totdat het rundvlees goed gaar is en makkelijk uit elkaar valt 
of makkelijk te snijden is. 

- Zet het 1 nacht in de koelkast 

- 10 Minuten voor het opdienen warm maken en toevoegen: 
o Verkruimeld plakje ontbijtkoek of Snelle Jelle 
o In blokjes gesneden rode paprika 
o Doosje champignons in plakjes 

- Indien nodig: maïzena of gezeefde bloem toevoegen om er een ragout van te maken. 
 
Je kunt dit eten bij aardappelpuree (van zoete aardappel) of rijst met een salade. 
Eet smakelijk! Ben benieuwd of dit ook jullie favoriet wordt. 
 
De pen wordt doorgegeven aan Marieke de Kroon. 
 
Groet Nynke Benedictus 
 
 
 
 

 
 
 



Vervolg historie kerk van Sonnega 
In de vorige editie van de dorpskrant deden wij als bestuur van de St.Historie een publicatie 
over de kerkhistorie van Sonnega in de middeleeuwen. Hierbij vertelden wij dat er contacten 
waren gelegd met de Historische Vereniging Steenwijk en kerkarchief van Steenwijk.Wij 
beloofden de liefhebbers van de historie op de hoogte te zullen houden. Onderstaand treft u 
het resultaat van deze contacten aan. 
Dit contact betrof o.a. om meer duidelijkheid te krijgen over door wijlen Dr.Otto Derk Jan 
Roemeling (was historicus aan de universiteit van Leiden) gepubliceerde documentatie in een 
bijlage bij zijn dissertatie in 2013 dat de parochie (kerk) Sonnega een relatie zou hebben 
gehad met de kerk/kapitel van Steenwijk. En dat de kerk te Sonnega een jaarlijkse boete was 
opgelegd op 17 juli 1545 van 3 oude vleemschen of 3 stuivers. Deze boete was opgelegd door 
het Bisschoppelijk Hof ( Hofnr.16689,392) omdat het kerkhof annex kerk zou zijn verplaatst. 

De kerkarchiefbeheerder zond ons allerlei historisch materiaal maar kon de expliciete vraag 
m.b.t. de opgelegde boete niet vinden in de annalen van de kerk Steenwijk. 

Toch moeten we er vanuit gaan dat de documentatie van bovengenoemde historicus correct 
is gezien het feit dat het authentieke Hofnr ( waarin de boete is vermeld) wordt 
weergegeven. Ook de oorkonde van 9 sept. 1320 waarin ook Osterende ( = Sonnega) is 
genoemd wordt “meebezegeld” door de deken van (het kapitel) van Steenwijk.   

We kunnen er vanuit gaan denken we dat zo rond 1543 de kerk annex kerkhof werd 
verplaatst naar particuliere grond ( aan de nu Sonnegaweg en in de omgeving van de nu 
monumentale grafheuvel).Deze conclusie sluit eveneens aan bij het onderzoek gepubliceerd 
in het boekwerkje “Historische begraafplaatsen in het dorp Sonnega” (auteurs Boonstra/Bos) 
in 2012. De particuliere grond was in 1543 eigendom van Sybrant Gossens en Karst Jans. 
Sybrant Gossens is van 1537 tot 1540 vicaris te Oldeholtpade.( Bron: dissertatie 
Dr.Roemeling) 

In het zelfde jaar (1543) wordt ook de Anthoniusvicarie gesticht in Sonnega. ( Bron dissertatie 
Dr Roemeling) 

 Petrus Christiani de Stellingwerf wordt op 12 febr. 1513  genoemd als subsiaken te Songa (= 
Sonnega) en op 12 maart 1513 benoemd tot diaken in Sonniga (= Sonnega) en op 26 maart 
1513 tot priester gewijd. In 1538 laat hij zich inschrijven als student te Wittenberg. (Bron 
dissertatie Dr Roemeling)   

De eerste pastoor, genoemd in de bijlage van Dr.Roemeling is Goswinus die in 1509 komt te 
overlijden en dan wordt benoemd door de landsheer van Saksen pastoor Johannes ter Maeth, 
die voorheen pastoor was te Nijetrijne en in 1511 werd benoemd tot vicaris te Diever. 

De liefhebbers van historie kunnen voor verdere gegevens over de kerk van Sonnega en 
Oldetrijne ook onze website raadplegen. 

 

JB    

     



De Boercamp wandelclub!  
 
Naast de Boercamp (bootcamp op de boerderij) op de maandagavond en vrijdagochtend, waar we 
gezellig in beweging komen op de boerderij, is er nu ook de Boercamp wandelclub!  
Dit idee is ontstaan vanuit de gezellige wandelingen vorig jaar tijdens de pilot ‘kom in beweging’. Een 
laagdrempelige manier om in beweging te komen, bij te kletsen en te genieten van de omgeving. 

Vrijdag 25 maart j.l. was weer de eerste wandeling. Met 10 deelnemers maakten we een prachtige, 6 
kilometer lange wandeling door de Rottige Meente. We sloten af met koffie/thee en wat lekkers.  
Het was een gezellige ochtend met heerlijk weer. 

Het idee is om iedere maand een wandeling te gaan maken. We lopen 
ongeveer 5-6 kilometer en sluiten nadien af met wat lekkers. De 
wandelingen zullen nabij omgeving Sonnega/Oldetrijne starten.  

 
Vragen, interesse of eens meelopen? Of heb je vragen over de Boercamp? 

Stuur gerust een berichtje!  
 

Janneke Huisman-Rijpma  
06 – 26 335 337 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hallo iedereen, 
 
Ik ben Kevin Lageweg, 26 jaar en ik woon sinds oktober 2021 aan de Pieter 
Stuyvesantweg 82. 
 
In april 2020 hebben wij als bedrijf deze boerderij gekocht en helemaal verbouwd. 
Hiervoor woonde ik nog thuis bij mijn ouders in Kuinre. 
 
Ik ben nog lang niet klaar met verbouwen, maar de woning is verder helemaal klaar. 
M’n vader en ik zijn de komende jaren nog druk bezig om het hele erf zo aan te 
passen zodat we ons bedrijf naar onze zin kunnen laten draaien. 
 
Ons dakdekkersbedrijf bestaat inmiddels alweer 62 jaar en zat voorheen in Kuinre. 
De reden dat we nu in Oldetrijne gevestigd zijn is dat we hier veel meer 
mogelijkheden hebben om uit te breiden en dat kon in Kuinre niet vanwege ruimte 
gebrek. 
 
Ik woon hier nu al een half jaar met veel plezier en heb al redelijk veel contact met de 
buren. Ik hoop hier de komende jaren met net zoveel plezier te wonen als dat ik dat 
nu doe. 
 

Kevin Lageweg 
 
 



Verhuizingen van de Samsoms. 
 
De afgelopen paar maanden zijn er heel wat wisselingen geweest op de Meenthe. 
Nadat Nico en Henriëtte het huisje aan het laantje hebben gekocht, hebben ze daar een mooi 
nieuw huis neergezet (Meenthe 12). Gelukkig nog dicht bij de boerderij. Vervolgens waren 
Nick en Cheyenne aan de beurt. Zij woonden al aan de Meenthe, maar zijn een plekje 
doorgeschoven. Ze wonen nu met hun kinderen ,Collin, Jurre en Felin, op het melkveebedrijf 
nr.15. Als laatste waren Bas, Nikki en Milou aan de beurt. Vanuit Kuinre naar Sonnega 
(Meenthe 21)en lekker dicht bij het bedrijf.  
Ondertussen wonen we allemaal al een poosje op ons nieuwe plek en zijn we helemaal 
gewend. We hopen nog lang te mogen genieten hier aan de Meenthe.  

 

 

 

 

 

 

Wij zouden graag nog even kort een stukje in de dorpskrant willen plaatsen 
omdat wij eind oktober 2021 zijn komen wonen aan Sonnegaweg in Oldetrijne.  

  

Even voorstellen... 

Eind oktober zijn wij, Sierd en Mariska de Vries samen met onze kinderen Ivan en Lukas, komen 
wonen aan de Sonnegaweg 63D in Oldetrijne.  

Wij hebben 16 jaar met veel plezier gewoond aan de Heerenveenseweg in Wolvega. Mooi centraal 
gelegen maar beperkt in de ruimte. De keuze verbouwen of op zoek naar een andere woning was, 
gezien de huidige woningschaarste, een behoorlijke uitdaging. Wij waren dan ook zeer verheugd dat 
dit toch binnen een korte tijd gelukt is.  

Inmiddels is het klussen in huis bijna gereed en zijn we al druk in de tuin bezig zodat we in de zomer 
optimaal kunnen genieten van dit mooie plekje. 

  

Wij zijn inmiddels lid geworden van Plaatselijk Belang en hopen dat er binnenkort weer meer 
activiteiten mogen plaatsvinden zodat wij met meer dorpsbewoners kunnen kennismaken.  

  

Vriendelijke groet, 

Sierd, Mariska, Ivan en Lukas de Vries 

 

 

 

 

 



Beste dorpsgenoten.  

Vorig jaar zomer zijn wij, samen met onze twee katjes, in Oldetrijne 
komen wonen. Een maand later trouwden wij op Vlieland. Wij 
werken allebei in de financiële dienstverlening. Stefan binnen IT en 
Olga binnen Risk. 

Iedere dag genieten wij van het huis, het uitzicht, de rust, ruimte en 
privacy. Dit is een droomhuis op een droomlocatie voor ons en we 
zijn beetje bij beetje de prachtige omgeving aan het ontdekken. Tips 
zijn welkom :-) 

Sommige van jullie hebben we ontmoet tijdens het pop-up mini 
dorpsfeest en uiteraard hebben wij kennis gemaakt met directe 
buren. Wij hopen jullie verder te leren kennen tijdens allerlei 
dorpsactiviteiten. 

Graag tot dan! 

Groetjes, 

Stefan en Olga Bakker 

 

 

 

 

Burgerlijke Stand: 

Geboren: 

10 januari 2022: Amarins Maria Elshof, dochter van Corne en Lynn Elshof. 

6 maart 2022: Hidde Pieter van der Hoef, zoon van Lukas van der Hoef en Maria 
Aalders. 

 

Overleden: 

Mien de Vries-Ham: geboren 11 september 1926 – overleden 2 december 2021. 

Jan Richard Boer: geboren 17 augustus 1967 – overleden 22 februari 2022. 

 



Hoi dorpsgenoten, 

  

Zal ik ons even voorstellen? Wij zijn de familie Elshof en wonen op het varkensbedrijf aan de 
Pieterstuyvesantweg 73. De familie bestaat uit Corné, Lynn en ons pasgeboren kindje Amarins en 
natuurlijk onze hond Cato.  

Corné runt al een aantal jaren de boerderij en nu zijn we er ook komen wonen. In mei heeft Beppe 
Afke ons de sluiten overhandigd en zijn wij bezig gegaan met het opknappen van de woning. In 
december zijn we van onze andere boerderij in Echtenerbrug naar Sonnega verhuisd.   

Op 10 januari ’22 zijn we ouders geworden van ons mooie meisje Amarins Maria. En kunnen we nu 
volop gaan genieten van ons mooie huis en ons gezinnetje.  

We hebben niet alleen varkens, corné en ik zijn dol op dieren en hebben er dan ook al een aantal 
verzameld.. met friese paarden, een shetland pony, 3 ezels, 4 nadoe’s , 2 galloway koeien, de 
poldorstel schapen, de alpaca’s en de kippen is het is bijna een kinderboerderij aan huis geworden. Je 
zult ze vast al een keer gespot hebben.   

Verder ben ik dol op bakken van taarten, wellicht heb je mij als dorpsgenoot al op de tv gespot bij 
Heel Holland Bakt!  

Wij hopen jullie snel eens tegen te komen, en anders bij het dorpsfeest! 

Liefs Lynn Elshof 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hallo, 
 
Wij zijn Tjibbe, Martsje en Djurre. Sinds december wonen wij op de 
Sonnegaweg 52. 
Tjibbe en ik hebben eerst een aantal jaar op de Irenestaat gewoond in 
Wolvega. Maar de wens om iets groter te gaan wonen was er altijd. 
 
Ik heb altijd gewoond op de Sonnegaweg 26, met mijn ouders Kees en 
Sietske de Kroon en mijn zusjes Antsje en Hiltsje. Omdat mijn vader een 
boerderij had, was ik natuurlijk heel veel ruimte, rust en vrijheid gewend. 
Dus om nu weer terug te zijn vind ik heerlijk. 
Verder werken Tjibbe en ik allebei in de Jumbo in Wolvega, hier hebben 
wij elkaar ook ontmoet. Omdat we het beide in het bedrijf naar onze zin 
hebben, zijn we nooit weer weggegaan. 
 
Onze zoon Djurre is afgelopen Januari alweer 1 jaar geworden. Hij vindt 
dit huis natuurlijk fantastisch omdat hier heel veel kruip en speelruimte is. 
En het is natuurlijk ook super fijn dat we nu gewoon tegenover de 
basisschool wonen, lekker makkelijk straks! 
 
Wij hopen binnenkort nieuwe mensen uit het dorp te kunnen ontmoeten 
op bijvoorbeeld het dorpsfeest. 
 
Groetjes, 
Tjibbe, Martsje en Djurre 



Oud papier ophaal data 2021/2022 

 
 

 

 

 

- 14 mei 

- 9 juli 

- 3 september 

 

Wilt u er op letten dat er alleen maar oud papier en karton ingeleverd mag 
worden. Dus géén: 

- behang 

- carbon papier 

- foto’s 

- geplastificeerd papier* 

- frisdrank verpakkingen 

- keukenrollen (vuil) 

- koffiefilters (vuil) 

- papieren handdoekjes (vuil) 

- vuil papier 

- wc papier (vuil) 

- zuivelverpakkingen 

 
* Geplastificeerd papier is bedekt met een laagje plastic folie. Kun je papier niet 
scheuren? Dan is het vaak geplastificeerd. 

 

Zou u het oud papier goed verpakt langs de weg willen zetten. 
 

Alvast bedankt voor het verzamelen van het oud papier. 
Namens de oudervereniging van de O.B.S. de Lantscheene. 

 
Als er nog vragen zijn over het oud papier, kunt u contact opnemen met: 

Henk-Frans Ruiter 0610179585. 



Plaatselijk Belang      
Eelco Jan de Boer voorzitter  
Karin Witteveen secretaris 499232 
Allissa Doornebal penningmeester  
Sierd de Kroon lid  
Joke Bethlehem lid 614085 
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl  
       

Stichting Dorpscentrum      

Heleen van der Koppel penningmeester 06-14647320 
Winanda Wind secretaris  
Marjolein Pool lid  
Martin Kompaan voorzitter  
Mariët Hopman lid / boekingen 617525 
E-mail: dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl  
       

Feestcommissie      

Willem de Heij voorzitter  
Timo Reuvekamp 
Ingrid van der Vegt 

lid 
lid 

 

Ger de Boer penningmeester  
Trienke Elshof lid  
Henk Elshof lid  

 
 

Mark Kremers 
Edwin de Vries 
Neeltje de Groot 

          lid 
          jeugdlid 
          lid 

 

E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl  
       

Dorpsarchief      

Hendrik Fokkema beheerder 612353 
Kees de Kroon beheerder 611350 
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl 
 
Webbeheer / Dorpsmail  
Corne Verschuren  
E-mail: 
webredactie@sonnega-oldetrijne .nl 

 
   

Redactie dorpskrant  

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 
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Arjan de Ruiter

Sonnegaweg 54

8479 HG Oldetrijne

0611286870

A.de.vakman@gmail.com

Van den Nagel is sinds 1986 actief in de  
bosbouw met het oogsten van het hout

Wij geven boseigenaren graag een vrijblijvend advies over de afzet mogelijk-

heden en de waarde van uw bosperceel. De gehele keten van de oogst van de 

boom in het bos tot aan het leveren van hout aan de eindverwerker is in eigen 

beheer. We faciliteren klanten met onze kennis en expertise van de start van de 

eerste zaagsnede tot het afleveren van uw rondhout van de zagerij, wij begelei-

den en houden het overzicht voor u.

Bosexploitatie Van den Nagel B.V

Van den Nagel Transport B.V.

Van den Nagel Holz GmbH

Weideweg 11

8075 PE Elspeet

www.vandennagel.nl

Wij helpen u graag, heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust!

(0577) 492 403   •   info@vandennagel.nl

Een betrouwbare 
partner nodig voor 
uw bosbeheer?

Op zoek naar Kwaliteitsvlees? Bij ons koop je rund-
vlees van eigen boerderij.  

Het adres is: 
Pieter Stuyvesantweg 66 in Oldetrijne en geopend op 
vrijdag 10-18 uur en zaterdag 9-14 uur. Op overige 
tijdstippen eerst even bellen om langs te komen, tel. 
0683414660.
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