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Nieuwe bewoners 
 
 

 
 
Cor en Hilly Sonneveld wonen hier samen met zoon Jorrit op de Buorren 13.  En dan vraag 
je je natuurlijk  af hoe ze in Ingelum terecht zijn gekomen. Hiervoor waren ze woonachtig in 
Leeuwarden.  
Ze zochten een leuk huis met een woonkeuken en het liefst met uitzicht in hun eigen tuin. 
 

 
 



Een dorpje op fietsafstand van Leeuwarden en dan ook nog aan deze kant van de stad ivm 
de akkerbouw. Cor was nl. eerst werkzaam als bedrijfsleider in deze sector .En dit blijft 
aantrekkingskracht houden. 
 

 
 
Nu is Cor werkzaam in Den Helder en dan is voor het woon/werkverkeer Ingelum ook aan de 
goede kant van Leeuwarden. Cor houdt zich bezig met visserijonderzoek. Onderzoekt 
bijvoorbeeld  wat een windmolenpark in zee voor invloed heeft op het gedrag van de 
zeehonden. De zeehonden worden gechipt en worden gemeten voor- tijdens en na het in 
gebruik nemen van de windmolens. Ook meten ze daar de veranderingen van de 
mosselbanken, kwelders etc. Het is een afwisselende baan met kantoor en buiten 
werkzaamheden. 
 



 
 
Als hobby’s heeft Cor tuinieren en klussen. 
 
Beide hobby’s komen nu goed van pas. Het huis heeft voordat ze hier kwamen wonen een 
nieuwe badkamer gekregen en er zijn nog meer wensen zoals bijvoorbeeld een nieuwe 
keuken. En dan is een man als klusser heel handig. 
 
Hilly is verpleegkundige in de ouderenzorg. Ze werkt 3 dagen in de week in Makkum. Werk 
wat ze met veel plezier en liefde uit oefent. Daarnaast heeft ze dan nog tijd over om te 
bakken en te lezen. En ik viel tijdens ons bezoek met de neus in de boter en kreeg een 
stukje zelfgebakken kokoscake. Heerlijk was deze! 
 
Jorrit is 15 jaar en gaat in Leeuwarden naar het Stedelijk Gymnasium. Heeft als hobby 
fitness. Voor Jorrit is de fietsafstand naar Leeuwarden handig. Kan ook zijn vrienden blijven 
zien en natuurlijk op de fiets naar school. 
 



 
 
Naast Cor , Hilly en Jorrit wonen er ook nog twee katten. Dori en Tippe. Dit zijn moeder en 
zoon. Ook zij hebben het hier prima naar de zin en zijn al helemaal gewend aan hun nieuwe 
woonplaats. 
 

Wij wensen jullie dan ook veel woonplezier toe in Ingelum en veel geluk! 
 


