Beste dorpsgenoten….
De laatste editie van de dorpskrant van dit jaar ligt weer voor jullie. Het is weer een dikke,
met de Ledenvergadering van PB in het vooruitzicht. We hebben weer de notulen en
jaarverslagen en zodoende weinig ruimte voor spontane inbreng van dorpsbewoners. We
waarderen die inbreng wel, dus voor de volgende editie kan dat weer.
Ondertussen, sinds juni, waren Sonnega en Oldetrijne regelmatig in het nieuws!
In juni werden we opgeschrikt door een bizar ongeluk op de PSweg, waar een moeder met 2
kinderen gelukkig wonderwel ongedeerd bleven en werd het informatiebord bij het
oorlogsmonument op de hoek van de Meente en Sasweg wederom vernield. Dit is
onbegrijpelijk en al helemaal omdat het in de maanden daarna nog twee keer zou gebeuren.
In september werd het bord van PB met het verzoek het vandalisme te stoppen stuk
geslagen. Erg jammer en een teken van weinig respect voor je medemensen..
Gelukkig waren daar de schoolkinderen van De Lantscheene die met een inzamelingsactie
voor de Voedselbank lieten zien dat er nog genoeg mensen betrokken en respectvol zijn. Een
mooi initiatief!
De Olde Trientjes deden weer hun best tijdens de touwtrekwedstrijden in Oldeberkoop
in juli. Zij werden wederom eerste! Gefeliciteerd dames! Ook in juli het 10e FarmFest
bij Meinte Boersma thuis. Het was weer een groot succes met “genoeg bier, mooie vrouwen
en gezelligheid!”. Er stond een mooie kleurenfoto in de Stellingwerf van het korfbalteam
Sonnega/Oldetrijne uit 1980.
In augustus bezorgde stichting Opkikker Jeltse de Heij uit Oldetrijne een onvergetelijk dag
met een ritje in een supersnelle Porsche en een rondvaart in een politieboot in Amsterdam.
Het gaat overigens naar omstandigheden goed met Jeltse! Hij is na behandeling in Leiden
weer thuis en de vooruitzichten zijn goed! Gefeliciteerd Jeltse, Anita, Willem, Sanne en
Nienke!
In september kwam de burgemeester langs bij de familie Samsom aan de Meenthe in
Sonnega en bracht een banner mee, met de tekst: “houd onze bermen mooi!” Laten we dat
vooral doen!
We hebben ook een sportster op topniveau in ons dorp! Arrianne Aukes deed mee met NK
Windsurfen op het Lauwersmeer. Zij nam het daar op tegen de besten ter wereld.
En dan is daar ook nog het mooie initiatief van manege Caprilli, die een wedstrijd uitschreef
voor mensen met lichamelijke beperkingen.
Tot slot spotten wij nog een mooie foto in de LC van de bijzondere garagedeur van Arie en
Joke Bouwman aan de Kerkhofslaan in Oldetrijne. Nieuwsgierig geworden? Ga vooral maar
eens kijken.
Al met al weer veel reuring in ons dorp!
Veel plezier met het lezen van deze dorpskrant en tot ziens!
De redactie wenst iedereen een sfeervolle herfst en gezellige winter!

Sluitingsdatum kopij voorjaarseditie dorpskrant: 15 februari 2013

Burgerlijke Stand
Geboren:
- Op 7 augustus 2012 is Jens geboren, zoon van Ger de Boer en Ilse Bosma.
Overleden:
- Op 15 juni 2012 is oud-inwoonster mevr. Ietje Hoekstra-Buma overleden.
- Op 12 september 2012 is mevr. Janke de Haan-Hoekstra overleden.
___________________________________________________________________________
Collecte K.W.F.
In de eerste volle week van september is de collecte voor het K.W.F. gehouden.
De opbrengst in onze dorpen was dit keer 488,54 euro. Weer een mooi bedrag,
al was het ietsje minder dan vorig jaar. Een ieder die heeft bijgedragen wordt
wordt weer heel hartelijk bedankt!
Bij deze bedank ik ook weer mijn medecollectantes: Corry Baylé, Joke Bouwman,
Henriëtte Samsom, Pietsje Schraa en Doortje Stroop voor hun inzet.
Hieke Speerstra

Wist u dat …..
- De dorpenvisie geëvalueerd is en de thema’s jeugd en onderwijs voor 2012-2013
uitgewerkt zullen worden ?
- De gehele website van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne vernieuwd is. Neem ook
eens een kijkje op www.sonnega-oldetrijne.nl
- het plexiglas van het oorlogsmonument aan de Meenthe voor de derde keer vernield
is. Om tegen actie te bieden heeft Plaatselijk Belang een ander bord geplaatst, ook
dit is vernield.
- Alle besturen binnen Sonnega-Oldetrijne elk jaar weer op zoek zijn naar vervangende
bestuursleden. Wilt u een keer zitting nemen in Plaatselijk Belang, Stichting bestuur,
feestcommissie, dorpsarchief, of redactie dorpskrant of op een andere wijze iets voor
het dorp betekenen, meld u dan aan.
- Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in overleg met de gemeente besloten dat de
gele palen aan de Sonnegaweg en Kerkhofslaan verwijderd zullen worden. De gele
palen zijn indertijd geplaatst als signaal bij de wegversmallingen/drempels. Nu de
hagen volgroeid zijn en de bomen groot genoeg zijn, is er een definitieve groene
poortwerking ontstaan.
- De gemeente extra zonnepanelen zal plaatsen bij de lichtmasten aan De Meenthe/
de Weeren zodat ze ECHT altijd branden.
- Wij “out of de box” denkers zoeken hoe wij onze dorpen op de kaart kunnen zetten
voor een project bij de Rabobank. Laat u creatieve geest de vrije loop en meld het
ons.
- Wij u allen hartelijk welkom heten op de jaarvergadering 15 NOVEMBER 20.00 uur
in het dorpscentrum te Oldetrijne.

Sint Maarten – 12 november 2012 – lampion lopen
Omdat 11 november op een zondag valt organiseert Plaatselijk Belang dit jaar op maandag
12 november de lampionoptocht in Sonnega en Oldetrijne.
De insteek van de lampionoptocht is dat de kinderen in de eigen buurt lopen. Zoals elk jaar
worden er groepen gevormd en krijgen de kinderen een route toegewezen. Na afloop is er
voor iedereen een traktatie in het dorpscentrum.
Graag zouden wij van u horen:
- Wie van uw kinderen mee willen doen?
- Of u meewilt als begeleider/chauffeur?
U kunt uw kinderen opgeven op een lijst in de hal bij school of via de mail
(nynke.benedictus@xs4all.nl). Graag voor 4 november.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Nynke: 499328 of 06-43003477
___________________________________________________________________________
Beginnerscursus EHBO
Het overgrote deel van de ongelukken gebeurt thuis, tijdens het werk of bij
kinderen tijdens het spelen. Om op de juiste manier te handelen is het
verstandig om een EHBO-cursus te volgen. U kunt er tenslotte levens mee
redden.
De EHBO-vereniging afd. Scherpenzeel e.o. wil in januari 2013 een
beginnerscursus EHBO starten. Hierin wordt geleerd om op de juiste manier volgens de
regels van het Oranje Kruis eerste hulp te verlenen. Behalve het behalen van het diploma
Eerste Hulp bestaat de cursus ook uit de aantekening verbandleer en AED-bediener.
Tijdens de EHBO-cursus zullen tenminste de volgende onderdelen aan bod komen:
 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 Stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de ademhaling, stoornissen in
de bloedsomloop
 Ernstige uitwendige bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden,
kneuzing en verstuiking
 Ontwrichting en botbreuken, oogletsels, vergiftiging,
elektriciteitsongevallen, letsels door koude, letsels door warmte
 Verband- en hulpmiddelen
 Reanimatie en het leren bedienen van een AED (Automatische Externe
Defibrillator)
 Module “Verbandleer en Kleine Ongevallen”
Iedereen vanaf 15 jaar kan bij de EHBO afd. Scherpenzeel e.o. op woensdagavond
(20.00 tot 22.00 uur) een beginnerscursus volgen, die opleidt tot het diploma Eerste
Hulp.
De opleidingscursus zal in 12 avonden van 2 uur worden gegeven.
Bij voldoende deelname start de cursus op woensdagavond 9 januari 2013 in
’t Polderhuus te Munnekeburen.
Voor inlichtingen en opgave (vóór 1 december a.s.):
Grietje Postma (tel.: 06-25552419) of via E-mail: info@ehboscherpenzeeleo.nl

Beste dorpsgenoten,
Hier even een berichtje van familie de Heij.
Op donderdag 11 oktober zijn wij weer thuisgekomen uit Leiden. Jeltse heeft de transplantatie
goed doorstaan en al zijn we er nog lang niet, we hebben veel hoop voor de toekomst. We
leven een beetje van dag tot dag, en zo langzamerhand van week naar week. Stapje bij stapje
onderweg naar een nieuwe toekomst voor hem en ons allemaal. We zijn blij dat we in dit dorp
mogen wonen, we prijzen ons gelukkig met zoveel warmte om ons heen. De webchair heeft er
voor gezorgd dat Jeltse contact heeft met zijn klasgenootjes en dat geeft positieve prikkels. De
kaartjes die we mochten ontvangen in Leiden, Jeltse had er rond de 100 en wij in het ronald
mac donald huis hadden er rond de 50. Er zijn maar 2 dagen geweest dat er geen post voor
ons was. Helemaal super geweldig. Als je zo ver van huis bent, is het heerlijk om te voelen
dat je er niet helemaal alleen voor staat. Dan het geweldige initiatief van Lisa en Ellis,
kippenvel voor ons dat er zo een leuke avond voor Jeltse wordt georganiseerd in het
dorpscentrum. De vele lieve berichtjes op de weblog en op facebook, weet dat wij hier heel
gelukkig van worden.
Rest ons niks anders dan iedereen te bedanken voor het medeleven. En weet dat een kopje
koffie zo gezet is op Sonnegaweg 54, wel even bellen want doordat de weerstand van Jeltse
nihil is kunnen er niet teveel mensen tegelijk komen.
Hele warme groeten van Jeltse, Willem en Anita, Nynke en Maikel en Sanne de Heij.

Toneelvereniging “Samen Een”
te Sonnega-Oldetrijne
heeft op
9 november 2012
haar jaarlijkse uitvoering
met het blijspel
Het Veenspook
Plaats: Victoria Park te Wolvega
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 9,00 aan de zaal verkrijgbaar
__________________________________________________________________________________

Regeling funderingsherstel
Provincie Fryslân heeft een regeling voor
funderingsherstel getroffen. Dit is bedoeld
voor eigenaren van woningen met
funderingsproblemen door paalrot. De
regeling bestaat uit een laagrentende lening
van 2%. Hiermee kan men het
funderingsherstel financieren. Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning
vóór 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de
woning niet hoger dan € 236.607 liggen (peildatum 2010).
Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze regeling? Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis en/of kijk op
www.fryslan.nl/funderingsherstel. Op de website vindt u meer informatie over de voorwaarden
en de aanvraagprocedure.

KANJERSLEUTELHANGERS
Hallo,
Mijn naam is Yolanda Verschuuren.
Op vrijdag 21 september heb ik in het dorpshuis
mijn verhaal mogen doen over Alpe d’HuZes,
bij ‘Voor en door het dorp’.
Op 5 juni 2013 zal ik voor het 5e jaar deelnemen
aan dit evenement waarbij veel geld wordt
ingezameld voor onderzoek naar kanker.
En op deze 5e juni zal ik mijn 6e beklimming
gaan maken van de legendarische Alpe d’HuZes.
Om geld in te zamelen maak ik Kanjersleutelhangers.
Deze zijn te koop voor €5,00 en dit
gehele bedrag gaat ook naar het Alpe d’HuZes
onderzoeksfonds.
Bestellen kan via mijn facebookpagina:
http://www.facebook.com/kanjersleutelhangers
of via email: yolandaverschuuren@hotmail.com
Ook zijn ze te koop bij Villa Lavendel in Wolvega.
(De sleutelhangers zijn in alle kleuren te bestellen)

Om te kunnen garanderen dat 100% van de opbrengsten
van de sleutelhangers naar Alpe d’HuZes gaat,
vraag ik veel bedrijven mij te sponsoren
in de vorm van materiaal.
Maar heeft u nog kralen die u niet meer gebruikt
Of kralensieraden die u niet meer draagt?
Ik zou ze graag ontvangen!
Mijn adres is: Sonnegaweg 56B
Dankjewel.

Omdat iedereen op wat voor manier
dan ook
een KANJER is,
verdient iedereen een sleutelhanger!

De toren en het haantje
Is u de grote kraan die enige tijd geleden bij het dorpscentrum aan het werk was
ook opgevallen? En wat die daar aan het doen was? Wij zullen het u vertellen.
Van overheidswege is
verplicht gesteld, dat alle
kerktorens waarvan de spits
met leien is gedekt, voor de
veiligheid worden voorzien
klimhaken. Dat is intussen
door een gespecialiseerd
bedrijf uitgevoerd..
Tijdens de voorinspectie
bleek dat ook enige leien
moesten worden vastgezet
dan wel vervangen en het
haantje op de spits was ook
hoognodig aan een nieuw “verenpak” toe.
Op maandag 22 oktober is de laatste handeling uitgevoerd. Met enige twijfel was
Bonne Speerstra bereid in het bakje van de kraan te stappen en onder deskundige
begeleiding het haantje terug te plaatsen en dit edele dier voor vele jaren het
mooiste plekje met het prachtigste uitzicht te bieden over Sonnega / Oldetrijne en
omgeving. Het bestuur van de Stichting en een afvaardiging van Plaatselijk Belang
en de pers waren daar bij natuurlijk aanwezig.
Natuurlijk heeft dit hoognodige
onderhoud de nodige centjes
gekost. Twee derde van de kosten
kon gelukkig met geld van Harten
10, een stichting die alle
dorpshuizen in Weststellingwerf
ondersteunt met subsidies, betaald
worden.
Het bestuur.

Voor en door het dorp.
In de uitnodiging stond “het belooft een boeiende en spetterende avond te worden”. Het
werd zelfs meer dan dat. Het bleek ook nog een verrassende en educatieve avond te
worden. Ieder keek er van op wie daar zomaar even het podium opstapte en vrijuit vertelde
over zijn of haar werk, hobby of wat iemand bezig houdt. Zelfs entertainment in de vorm van
voordracht en zang ontbrak niet.
Het Dorpscentrum was weer omgetoverd tot één grote gezellige huiskamer. De stoelen
waren dan ook deze keer weer volledig “uitverkocht”.
Het programma was, net als voorgaande jaren, voorbereid door Grietje Bosma en zij had dan
ook de leiding, stelde de gasten voor en zo meer. Jacob Boersma trad zoals gewoonlijk op als
de deskundige bij uitstek op het gebied van licht en geluid. En een paar vrijwilligers zorgden
er voor dat ieder op tijd wat in het glaasje kreeg.
De eerste dame die het podium betrad was Yolanda Verschuuren. Zij woont aan de
Sonnegaweg in Oldetrijne en ze vertelde op een enthousiaste wijze over hoe en waardoor
ze betrokken is geraakt bij de Alpe D’HuZes. Als vrijwilligster fietste ze mee en ook helpt ze
verder mee in de organisatie. Ook volgend jaar wil ze weer gaan. U hebt in de krant kunnen
lezen hoeveel geld er weer bijeengebracht is voor het onderzoek naar kanker.
Daarna dienden zich twee jonge dames aan n.l. Sandra Zuidberg en Irene ter Schure. Zij
zongen samen heel mooi het lied “Stop the time” van Mainstreet.
Als derde gast las Janne Bergman voor als winnares van de voorleeswedstrijd op school. Zij
heeft de gave om de toehoorders in een mum van tijd mee te slepen in het verhaal. Tijdens
haar optreden was het dan ook muisstil in de zaal.
Heel wat anders, maar ook heel boeiend was het verhaal van Tiede de Graaf over zijn hobby
”militaire voertuigen”. Feitelijk zou hij best een hele avond over zijn hobby willen vertellen,
maar helaas was ook zijn tijd begrensd. Bepaalde technische uitvindingen ontdekt in de
legervoertuigenindustrie hebben de auto-industrie geen windeieren gelegd, aldus De Graaf.
Van de techniek werd weer overgeschakeld op entertainment in de vorm van zang. Een
dubbelkwartet heren en dames trad op met een aantal hits van toen. Echte meezingers.
De winnaars van de playbackshow 2012 van de middenbouw stonden te trappelen van
ongeduld. Dionne, Rixt, Lianne en Celine lieten op ludieke wijze zien hoe het in een klooster
gaat. Uitgebeeld in het bekende klokkenluiderslied Bim-Bam. Prachtig!
In de pauze was er tijd de dorst te lessen.
De eerste spreekster na de pauze was Mevr. Nine Nooter. Zij woont al een aantal jaren in
Oldetrijne. Onlangs is zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau voor haar inzet
voor de groei en ontwikkeling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Zij is voorzitter van dit comité en kon heel boeiend over haar werk vertellen.
Ja, de toeschouwers vielen van de ene verrassing in de andere.
Twee dames, Nicolien de Boer en Evelien Thomas allebei gekleed in Frysk kostuum, Nicolien
als man en Evelien als vrouw, vertelden over de bijzonderheden van het kostuum en ook

over het tuig waar het paard mee wordt ingespannen. Allebei zijn ze bij het Fries
paardenballet. Ook lieten ze nog een film zien van amazones te paard, waarbij ze een
toelichting gaven. Boeiend en interessant.
Het gelegenheidskoor kreeg voor de twee keer de beurt om op te treden. Net als voor de
pauze onder leiding van Maurik Mietes op gitaar. Ze hadden weer drie mooie liedjes
uitgekozen en zongen uit volle borst en met overgave.
Gezelligheid kent geen tijd. De voorzitter van de Stichting Dorpscentrum Bonne Speerstra
bedankte Grietje voor haar perfect in elkaar gezette progamma en natuurlijk iedereen die
spontaan heeft meegewerkt aan deze bijzondere avond VOOR en DOOR het DORP.

_________________________________________________________________

Onderzoek historische begraafplaatsen Sonnega
Zoals eerder gemeld zijn inwoner Jan Boonstra en oud-inwoner Bert Bos
sinds dit voorjaar bezig met het vervaardigen van een boekwerkje met
bovenstaande titel.
Inmiddels is de uitslag binnen van het Isotopencentrum van de RUG uit
Groningen m.b.t. de datering van het ingezonden schedelmateriaal. Een zeer
verrassende uitslag.
De heren Boonstra en Bos kunnen n.a.v. de uitslag analyses gaan maken t.a.v.
de feiten waarom aldaar een ( oude) begraafplaats aan de voormalige
Bovenweg is geweest; zoals aangegeven op oude kaarten.
T.z.t. zullen zij melden waar en bij wie het uitgebreide boekwerkje kan worden
besteld. Publicatie van het totale onderzoek vergt, gezien de beperkte ruimte, te
veel “bladvulling” voor deze dorpskrant.
Wel willen zij de sponsoren al vast danken voor hun toegezegde vrijwillige
bijdrage aan de onderzoekskosten Het resterende tekort wordt door de auteurs
zelf gedekt. Dit geldt ook voor de productie van het boekwerk met foto’s etc.

Boonstra/Bos.

Interview
Wie is toch die man met dat alpinomutsje op die regelmatig door het dorp fietst?
Net als ik kennen velen hem wel maar wat weten we eigenlijk van Geert Dijkstra, de
laatste nog in leven zijnde van de gebroeders Dijkstra. In de volksmond noemen ze
hem ook wel; Geert, één van de Dijkstra’s jongens.
Geert kwam net het Sinnema’s laantje uit fietsen op reis naar de bakker toen ik de
afvalcontainer bij de weg ophaalde. We maakten even een praatje over het weer dat
deze zomer niet al te best is en over meer van die algemene dingetjes.
Al een hele tijd liep ik met het plannetje rond om Geert te vragen voor een interview
voor de dorpskrant. Op mijn vraag wat hij daar van vond was hij best bereid zijn
levensverhaal aan mij toe te vertrouwen en via de dorpskrant aan het hele dorp. We
maakten een afspraak en een dag of wat later zat ik bij Geert aan tafel aan de
Sonnegaweg 25. Geert weet waar ik voor kom. Ik heb mijn notitieboekje met pen in
de hand en zonder wat te vragen steekt hij al van wal.
“We waren thuis met zijn vijven als kinderen. Ik ben de enige die er nog is. Mijn hele
familie ligt daar, wijst Geert naar de begraafplaats. Zijn woning aan het
Sinnemalaantje grenst met de achterkant aan de begraafplaats. Ik ben 84 jaar en
ben de langste tijd hier geweest. Het zal vast geen jaren meer duren, dan verhuis ik
daar ook heen”. Maar zo te zien zullen we hem voorlopig nog regelmatig tegen
komen terwijl hij zijn rondje op de fiets of met auto maakt.
Terwijl ik wat aantekeningen maak komt er een auto van tafeltje dekje aan de deur.
Geert verdwijnt even naar de keuken. Even later komt hij terug met een foto.
“ Kijk, hier staan we allemaal op. Vader en moeder mijn zuster en mijn drie broers.
Die daar links met dat dikke bos rood haar ben ik. Maar dat rode haar is niet te zien
op de zwart-wit foto. De foto is al meer dan een halve eeuw oud. Ik was toen nog
jongkerel. Dit is vader Tiemen en dat is moeder Jacobje. Dat is mijn zuster Tapke. Zij
was de oudste en de enige van ons die is getrouwd. Door ziekte is ze veel te vroeg
overledenen en maar 39 jaar oud geworden. Ze moest haar man Jan Kooi met drie
kinderen achter laten die boer was in de Kuinrepolder.
Zo ik zei, Tapke was de oudste. Dan kwam Gerrit, dan Dubbelt, dan ik en Andries
was de jongste”. Op mijn vraag waarom zij allemaal rond de brijpot van moeder zijn
blijven hangen reageert Geert schouderophalend.
´Folkert de Boer was mijn eerste boer. Die boerde aan de Sonnegaweg waar nu
Kees de Kroon woont. Daarna ben ik een paar jaar knecht geweest bij Jacob van
Buiten aan de Hogeweg onder Oldelamer waar nu Franke Witteveen boer is. En
daarna 7 jaar bij Oene Keuning. Oene was de vader fan Meine Keuning die nu in
Wolvega woont. Ook ben ik nog arbeider bij Gerrit Dijkstra aan het Sintelpad in
Oldetrijne geweest.” Dus altijd bij de boer gewerkt merk ik op. “Nee, door dat er
melkmachines en trekkers kwamen was er bij de boer minder werk toen kon ik als
opperman en grondwerker bij Uiltje Koopmans komen, die zijn timmerbedrijf aan de
Schipsloot had. Dat zelfde werk heb ik daarna nog een tijd bij bouwbedrijf Delfsma

uit Oldeholtpade gedaan.
Mijn broer Dubbelt is maar 53 jaar geworden en Andries 70 Jaar. En Gerrit 78 jaar.
We konden als broers goed opschieten en hadden nooit ruzie. Vader en moeder zijn
wel oud geworden, nl. 89 en 94 jaar. Zij leefden nog toen in 1982 iets ergs
gebeurde.
Ik was bij de Driewegsluis aan het vissen toen plotseling mijn broer bij mij kwam. Ik
moest direct meekomen. Mijn zwager Jan Kooi en zijn zoon Arie waren met het
mixen van de mestput onwel geworden. Beide zijn daar bij om gekomen. Weer wijst
Geert met zijn vinger naar de begraafplaats. Ja, zij liggen daar ook. Niet best als de
achterblijvende twee kinderen eerst hun moeder veel te jong en dan vader Jan en
broer Arie in één klap moeten missen. Arie die met vader samen boerde was ook
getrouwd en moest zijn vrouw Wietske en dochtertje Saskia achter laten. Wat een
drama.
Elke week ga ik een dag naar hun oudste dochter Jacobje te gast in Heerenveen.
Vervelen doe ik mij nooit. Vroeger hadden we altijd nog wat vee. We kochten elk
jaar een 6 tal kalveren en als ze tegen het kalven aan waren verkochten we ze weer.
Op de Merrymaden hadden we een stuk land waar we ze zomers weidden. Het land
hebben we later verkocht aan Johannes Rijpma. Ze zeggen dat Anno Witteveen het
nu weer gekocht heeft van Johannes”.
Heb je ook hobby’s Geert? “Ja zeker. Vroeger ging ik altijd met mijn broers naar de
koers. Mijn broer Gerrit had met nog een paar anderen zelf een harddraver”. Op mijn
vraag of die er wel eens wat mee heeft gewonnen kan Geert met één woord
beantwoorden. Nooit. “Nu ga ik nog regelmatig naar het wedkantoortje hier in
Wolvega om een gokje te wagen. Ik gok niet zwaar hoor. Ik doe het meer voor de
gezelligheid. O ja, ik
heb ook nog een
groentetuin en ik
moet de
huishouding ook
bijhouden. Nee, ik
verveel me nooit”.

Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op:
15 november 2012
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Huishoudelijke mededelingen
3.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 8 november 2011
4.
Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen
5.
Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2011-2012*
6.
Jaarverslag Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne 2011- 2012*
7.
Jaarverslag Feestcommissie 2011-2012*
8.
Jaarverslag Redactie Dorpskrant 2011-2012*
9.
Jaarverslag Dorpsarchief 2011-2012*
10. Financieel verslag Plaatselijk Belang 2011/2012
11. Financieel verslag Feestcommissie 2011/2012
12. Financieel verslag Stichting dorpscentrum 2011/2012
13. A:Verslag van de kascontrole-commissies voor Plaatselijk Belang
Feestcommissie (resp. door Fre Roos en Trienke Elshof)
B: Verslag kascontrole Stichting
14. A: Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
 Aftredend en niet herkiesbaar Grietje Postma
 Plaatselijk Belang draagt Hedy Wiersma voor
B: Benoeming leden feestcommissie
 Aftredend en niet herkiesbaar Harm Bergman en Nick
Samsom (jeugdlid)
 De feestcommissie draagt voor Henk Frank Ruiter en Eelco
Witteveen (jeugdlid)
C: Benoeming leden Stichting dorpcentrum
 Aftredend en niet herkiesbaar Bonne Speerstra
 De Stichting draagt Rene Zuidberg voor
15. Kascommissie
Aftredend Fre Roos en benoeming nieuw lid.
16. Website beheer; oprichten commissie
17. Dorpenvisie
18. Contributieverhoging
19. Rondvraag
20. Afsluiting
Na afloop: Uitleg vernieuwde website: www.sonnega-Oldetrijne.nl
*De jaarverslagen zijn in de dorpskrant gepubliceerd.
Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft Plaatselijk Belang besloten om de financiële
verslagen van Plaatselijk Belang, Stichting en Feestcommissie niet meer in de dorpskrant
te publiceren.
Belangstellenden kunnen deze verslagen opvragen bij Plaatselijk Belang;
plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl of telefonisch bij Grietje Postma: 06-25552419
Tevens liggen deze stukken ter inzage bij de jaarvergadering op 15 november 2012.

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
d.d. 8 november 2011; aanvang 20.00 in het dorpscentrum te Oldetrijne
De presentielijst is getekend door 40 personen.
1 Opening door de voorzitter
De voorzitter geeft complimenten aan PSK, we kunnen terugkijken op een heel geslaagde dag. Alle
vrijwilligers krijgen een woord van dank.
Er zijn perikelen rondom weerszijden Sonnegaweg 3. Er is gevraagd een positieve grondhouding in te
nemen. PB heeft hier tegen geageerd, dit is echter niet ontvankelijk verklaard. PB had hier geen goed
gevoel over. Omwonenden zijn hierin ook actief, met name Henk Schuurer. Dorpsvisie is hier leidend in.
Degenen die naar Henk Schuurer willen reageren hebben de tijd tot 20 november 2011.
Verder zijn we geconfronteerd met vernielzucht van het infopaneel aan de Sasweg. Het plexiglas is
vernield. De tekstfout is hersteld door Veenstra en het paneel is weer in orde gebracht. Er is aangifte
gedaan. Hans opent de vergadering en wenst iedereen een goede vergadering toe.
2 Huishoudelijke mededelingen
Twee koffie en één consumptie is voor de vereniging.
Punt 12 bestuursverkiezing. Ten tijde van het drukken van de school-dorpskrant was er nog geen
kandidaat. Wieger Schraa heeft zich kandidaat gesteld.
Na de vergadering zal Vermillion van de boorlocatie aan de P. Stuyvesantweg een presentatie houden.
Daardoor gaat de diapresentatie van de Pieter Stuyvesant kuiertocht niet door.
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 16 november 2010
Geen op of aanmerkingen. Met dank aan Nynke Benedictus.
4. Ingekomen cq uitgegane stukken/mededelingen
Geen.
5. Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne2010-1211
Geen opmerkingen, dank aan Corrie Hopman
In de dorpskrant staat dat Mevr. H. Speerstra lid is van de redactie, dit moet Mevr. G. Kompaan zijn.
6.Jaarverslag Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne
Geen opmerkingen, met dank aan de Stichting.
7. Financieel verslag Plaatselijke Belang
Gemeentelijke Belastingen zij omhoog gegaan; Gemeente liep achter gemiddeld klopt het echter.
Donaties: vorig jaar is er een fors bedrag voor aanschaf AED en voor het geven van cursussen ontvangen, daarnaast ook een fors bedrag aan subsidies door het multifunctioneel terrein. Er is geen
bedrag voor dorpskrant in rekening gebracht. Grietje zal dit met redactie dorpskrant kortsluiten.
8. Financieel verslag feestcommissie
De toiletwagen is opgeknapt en dit is betaald door de opbrengst. Het eigen vermogen is gelijk gebleven.
Er volgen enkele vragen welke door de feestcommissie beantwoord zijn. De feestcommissie wil graag
nieuwe vloerplaten voor in de tent, samen met de Stichting zijn er statafels gekocht. Dit jaar is een
aggregaat gehuurd. Bij Venema zit een vrij lichte krachtgroep in. Venema verhuurt de loods. Fokke
Dijkstra stelt voor om een vaste bouwaansluiting aan te leggen, bij de weg. De kosten van 180 euro zijn
te overzien.
9. Financieel verslag Stichting Dorpscentrum
De omzet neemt af omdat er vorig jaar minder verhuur van het dorpcentrum is geweest. De omzetten
van de standaard activiteiten komt overeen
10. A. Verslag kascontrole-commissie door Plaatselijk Belang
Door Jan Boonstra en Fre Roos. Grietje had het keurig voor elkaar, complimenten.
10. B. Kascontrole feestcommissie:
Geen opmerkingen, prima, met dank aan Bertus Hof.
10. C. Kascontrole Stichting
Boeken keurig in orde bevonden; Gerben Ziel wordt bedankt.
11. Verslag redactie dorpskrant
Fokke geeft Jan een groot compliment voor zijn inbreng in de dorpskrant.

Fre Roos: Verhaal van de Klokkestoel klopt niet helemaal; dit is niet gesubsidieerd door de gemeente.
Bonne Speerstra bevestigt dit.
12. A. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne
Er is een enkelvoudige kandidaat stelling. Wieger stelt zichzelf voor. Wieger neemt de functie aan.
12.B.Benoeming leden feestcommissie
Bertus neemt afscheid van de Stichting. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet met een bloemetje en
presentie. De feestcommissie draagt Eelco Jan de Boer voor.
12.C.Benoeming leden Stichting Dorpscentrum
Eddy Reuvenkamp treedt wegens gezondheidsredenen af. Eddy wordt bedankt voor al zijn inzet. Eddy
vindt het zelf ook jammer dat hij stopt. Eddy wordt een bloemetje en presentie aangeboden. Folkert
Heida heeft zijn plaats overgenomen.
13 Kascommissie
Jan Boonstra treedt af. Trienke Elshof stelt zich beschikbaar voor de volgende 2 jaren.
14 Herziening dorpsvisie
Het idee was om te starten met een paragraaf over de evaluatie van deze dorpssvisie en dan het traject
ingaan van de nieuw dorpsvisie. Mochten er vanuit de vergadering wensen zijn dan kan dit bij het
bestuur kenbaar gemaakt worden zodat dit in de dorpsvisie verwerkt kan worden. In de volgende
ledenvergadering moet deze geactualiseerd worden.
Commissie dorpsarchief. Grietje Postma neemt het woord.
De historische club heeft heel veel informatie, hier is een boekje en DVD van uitgegeven. De historische
club heeft zijn taak volbracht. Er is nog wel een missie te gaan. Er is bekeken hoe al de oude gegevens
geordend kunnen worden om een digitaal archief op te zetten. In heel veel dorpen in Friesland wordt
een dorpsarchief ingericht. Het is van belang dat gegevens veilig worden opgeslagen. Het digitale archief
zal notulen, jaarverslagen van Plaatselijk Belang maar ook van andere commissies, stichtingen en
verenigingen die nu en in het verleden actief zijn (geweest) bevatten.
Henk Spijker, Jan Boonstra en Grietje Postma zullen een opzet maken. Grietje geeft aan dat dit veel
menskracht vergt, hierbij doet ze een oproep voor continuïteit van de werkgroep. Stel er zitten 5
mensen in de werkgroep, er kan hierbij ook een rooster van aftreden komen met jaarlijks een nieuw lid.
Grietje vraagt of de vergadering kan instemmen met deze opzet en als er mensen zijn die bereid zijn om
te helpen. De vergadering stemt in met oprichting van de werkgroep “commissie dorpsarchief”.
15 Rondvraag
Gerard Bayle;: De lantaarn recht tegenover de manege staat scheef. Klaas Hallema wordt ingelicht.
Nico Kester: De lantaarns aan Weeren en op de hoek Merriemaden/Weeren doen het niet. Nynke
onderneemt actie.
Fokke Dijkstra: er ligt veel snoeppapier langs de kant van de Pieter Stuyvesantweg. Dit is echter een
provinciale weg. Men zou graag een vangnet zien voor het papier.
Jan Boonstra: Is het ook handig om een copy te maken van het informatiebord bij het monument.
Ronald Hoekstra: Er is 100.000 euro vrijgemaakt voor duurzaamheid van de dorpen in Weststellingwerf,
dit ligt bij de gemeente, maakt PB hier kans op ?
Afscheid Hans Smink; voorzitter PB Grietje neemt het woord.
Hans Smink is een hele bijzonder voorzitter geweest en heeft een hele drukke periode meegemaakt.
Grote bevallingen waren de dorpenvisie, de verlichting, het informatiebord, bestraten Sinnema’s pad en
de bestrating bij school.
Achter de schermen VKD, vergaderingen gemeente’s, vergaderingen gebied De Rottige Meenthe,
beheer dorpscentrum, bezoek B en W, P. Stuyvesantkuiertocht vrijwilligers regelen, afscheidsrecepties
wethouders en last but not least: Hans heeft echt de kar getrokken voor het multifunctioneel terrein
achter het dorpscentrum. Grietje laat video over het maken van de ijsvloer zien.
Hans wordt bedankt voor zijn tomeloze inzet, waarbij hij altijd zijn verantwoordelijkheden nam. Hans
wordt bedankt met een bloemetje en een presentje.
Hans wil Stichting, Feestcommissie en leden van PB hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking.
Als dorp kun je trots zijn van hoe het hier allemaal draait.
16 Afsluitingen
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de inbreng.
Na een korte pauze krijgt Vermillion het woord.

Jaarverslag Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2011-2012
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd. Er is ook met de
diverse commissies van PB overleg geweest. Plaatselijk Belang heeft momenteel 149 leden.
Er hebben veel inwoners deelgenomen aan het project “Dorpen in het groen” vanuit
landschapsbeheer Fryslan. De werkgroep bestond uit Christel Snoek, Jan Boonstra, Agnieta
Reuvenkamp en Hein de Vries. Bij vele particulieren en op de Kerkhofslaan en aan de
Sonnegaweg zijn bomen aangeplant samen met de school uit Oldelamer, bij het monument is
een beukenhaag geplant.
Het monument aan De Meenthe is twee maal doelwit geweest van vernielers. Hier is aandacht
aan besteed in De Stellingwerf, De Leeuwarder Courant, Radio Fryslan en TV Fryslan. Ook het
bord ter bestrijding van vernielers (bord voor je kop, dank vandalen) is vernield. Er is contact
met Margreeth Bloemhof (wijkagente), zij heeft actie ondernomen. Pieter Bethlehem is ons ten
dienste geweest voor het herstel van het plexiglas.
Zowel Klaas Hallema (dorpen coördinator) als Jaap Bijma (doarpswurk) zijn een keer bij de
vergadering aangeschoven om PB van input te zien over het vervolg van de dorpsvisie, welke is
opgesteld in 2008. De dorpsvisie is geëvalueerd. Om de dorpsvisie levend te houden worden elk
jaar 2 onderwerpen gekozen om de dorpenvisie te actualiseren. Dit jaar heeft het bestuur de
onderwerpen jeugd en onderwijs gekozen. Uw inbreng horen we graag.
PB heeft samen met de Redactie Dorpskrant en de oudervereniging gezocht naar een haalbare
combinatie om de school-dorpskrant bij alle ouders van de schoolgaande kinderen en bij alle
plaatselijk belangleden te kunnen blijven bezorgen. Er waren problemen met het in elkaar
zetten, de bezorging van de krant en de financiering van de krant. Er zijn adverteerders gezocht,
de krant wordt nu gedrukt, de opzet is qua lay out veranderd en de kranten worden
geadresseerd. De krant is tevens digitaal te lezen op de site. Als het goed is heeft u het resultaat
inmiddels gezien. Carola Haven heeft de voorkant van de omslag ontworpen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 16 oktober onze dorpen bezocht. Na
evaluatie en uitleg van het vervolgtraject van de dorpsvisie is een wandeling gemaakt naar
school. De ontwikkelingen van de school en de gevolgen van krimp zijn besproken.
In samenwerking met Jacob Boersma is de website vernieuwd. Samanta van den Hoorn heeft
de dorpen hiervoor gefotografeerd. De website is officieel geopend door de burgemeester.
Veel informatie van de dorpen hangt nu in de lucht. Tevens zijn alle mailadressen van de
bewoners van het dorp verzameld, hierdoor kunnen de verenigingen de bewoners via mail van
informatie voorzien.
Er is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van het asfalt van het dak van de
opbergruimte aan de Sonnegaweg. Door verschillende leden van PB zijn vergaderingen bezocht
van Vereniging Kleine Dorpen, kuiertocht en bijeenkomsten van politieke partijen en VKD.
Samenstelling bestuur 2011-2012:
Hein de Vries
voorzitter
Grietje Postma
penningmeester
Nynke Benedictus
secretaris
Corrie Hopman
bestuurslid
Wieger Schraa
bestuurslid

aftredend 2015
aftredend 2012
aftredend 2013
aftredend 2014
aftredend 2016

De Stichting, Feestcommissie, Redactie Dorpskrant en Commissie dorpsarchief hebben ieder
een eigen jaarverslag gemaakt, te lezen in deze dorpskrant. Het Stichtingsbestuur en de
feestcommissie hebben een eigen financieel verslag 2011-2012 gemaakt.
Het bestuur van Plaatselijk Belang wil iedereen hartelijk bedanken die in dit verenigingsjaar, op
welke wijze dan ook, heeft meegewerkt/geassisteerd bij het werk van Plaatselijk Belang, het
dorpscentrum, de feestcommissie, activiteiten van de Stichting, dorpskrant, dorpsarchief en de
website.
Oktober 2012, Plaatselijk Belang

Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne
Jaarverslag 01-10-11 t/m 30-09-12
Zoals u leest loopt het boekjaar van de Stichting van 1 oktober tot en met 30 september. De reden is dat
de jaarvergaderingen van Pl. Belang altijd in november plaatsvinden. De penningmeester heeft dan een
maandje de tijd om de boeken af te sluiten en de cijfers op papier te zetten.
Het afgelopen jaar is weer een goed jaar geweest waarin het bestuur van de Stichting weer heel wat
activiteiten heeft kunnen organiseren. Feitelijk snijdt het mes dan aan twee kanten. Met diverse
activiteiten bieden wij de bezoeker een gezellige avond en tegelijk zorgen zij er voor dat de kas van de
stichting gespekt blijft. Maar om het dorpsleven sprankelend te houden kost natuurlijk de nodige inzet
van vele vrijwilligers. Bij dezen willen wij dan ook alle mensen bedanken voor de vrijwillige steun die wij
als bestuur en beheerders van het dorpscentrum spontaan krijgen aangeboden.
De jaarcijfers kunt u op de jaarvergadering van Pl.Belang op 15 november inzien en zullen worden
toegelicht door de penningmeester van de Stichting. Eén ding kan ik alvast verklappen: het zijn zwarte
cijfers.
Ook willen wij diegenen dank zeggen die “ons” dorpscentrum uitkiezen om te vergaderen of hun
familiefeestje te houden. Ook het komende jaar staan wij zo nodig met onze groep enthousiaste
vrijwilligers voor u klaar. Voor afspraken kunt u terecht bij Gerard Baylé tel.0621613745
Per 30 september heeft de voorzitter van de stichting de hamer overgedragen aan René Zuidberg.
Bonne Speerstra was dit jaar aftredend na een bestuursperiode van twee keer drie jaar.
Vanaf 1 oktober 2012 ziet het bestuur er als volgt uit:
René Zuidberg
Voorzitter
aftredend
2015 herkiesbaar
Folkert Heida
Secretaris
,,
2013 herkiesbaar
Gerben Ziel
Penningmeester
,,
2015 niet herkiesbaar
Grietje Bosma
Lid
,,
2014 niet herkiesbaar
Gerard Baylé
Lid
,,
2014 niet herkiesbaar
Het onderhoud van de gebouwen vergt voortdurend veel aandacht. Dit jaar zijn o.a. de leien van de
toren van de kerk gerepareerd en zijn er klimankers (wettelijk verplicht)aangebracht. Net op tijd. De
ijzeren constructie waarop het haantje met alle winden meedraait was bijna doorgeroest. Gevolg is dat
dit gerestaureerd moest worden. Ook is de onderste meter van de kerkmuur geheel opnieuw ingevoegd.
Om vochtdoorslag van de westzijde van de muur tegen te gaan hebben we deze laten impregneren.
Gelukkig was dit allemaal mogelijk met fin. hulp van Harten 10.
Diverse activiteiten van het afgelopen boekjaar:
16.nov. Frits Doornenbal . Verhaal over oude appelrassen
14 dec. Kerststukjes maken.
23 dec. Kerstsamenzang
28 dec. Film voor de kinderen
31 dec. Activiteiten verzorgd door de Oliebollencommissie
20 jan. Cabaretavond
09 mrt. De grote mini playbackshow.
01 juni Familiefietstocht
07 juli Avond voor de vrijwilliger in het D.C.
21 sept. Voor en Door het Dorp.
Tot slot:
het bestuur is al weer druk bezig een winterprogramma voor te bereiden. Zoals we van U gewend zijn
rekenen wij ook het komende jaar weer op uw belangstelling en kunt U ook weer op ons rekenen.
Het bestuur.

Het jaar 2012 met de Feestcommissie…
Ook dit jaar ging er veel energie in de voorbereidingen van het dorpsfeest zitten.
Voor het feest los kon barsten hadden veel dingen onze aandacht nodig:bijvoorbeeld
de vloerplaten waren verrot en het vervoer van die platen liet te wensen over.
De mannen van de commissie hebben zelf met bloed , zweet en gezelligheid nieuwe
platen gemaakt! Hulde en dank daarvoor! Er kwam een kar om die platen makkelijker
te kunnen vervoeren en ook voor andere spullen is er ruimte op de kar.
De vloerdelen zijn te huur, zo ook de wc-kar en de lampen-strengen. Er zit wel een maar
aan: in verband met de kwetsbaarheid en slijtage van deze spullen is huur alleen maar
mogelijk voor activiteiten binnen Sonnega/Oldetrijne.. Vervanging en reparatie is kostbaar
en tijdrovend. Wij hopen hiervoor op uw begrip. Voor verdere informatie en
verhuur kunt u terecht bij Martin Kompaan, Eelco-Jan de Boer en/of Gerard Oosterhof
En dan het dorpsfeest zelf! Iedereen heeft het mooie verslag van Grietje Postma
kunnen lezen in de zomer-editie van de dorpskrant. We begonnen dit keer enthousiast
op de woensdag-avond met ruim 100 mensen bij de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland.
Ondanks het teleurstellende resultaat ging vrijdag het feest in volle gang verder,
totdat er zaterdagavond laaaat weer een geslaagd dorpsfeest afgesloten kon worden.
Dit jaar nemen we afscheid van Harm Bergman als betrouwbare en nauwkeurige voorzitter
en Nick Samsom als jeugdlid. Beiden bedankt voor jullie prettige inbreng en enthousiaste
aanwezigheid. We gaan het jaar 2013 vol vertrouwen in met twee nieuwe leden, welke staan te
popelen deel uit te onze gezellige feestcommissie!
Met vriendelijke groet,
Feestcommissie 2011/2012
Harm Bergman, voorzitter
Martin Kompaan, secretaris
Gerry Kompaan , lid
Gerard Oosterhof, lid
Anita de Heij, lid
Eelco-Jan de Boer, lid
Nick Samson, jeugdlid

aftredend 2012
aftredend 2013
aftredend 2013
aftredend 2014
aftredend 2015
aftredend 2016
aftredend 2012

De redactie van de Dorpsschoolkrant, seizoen 2011/2012
De redactieleden hebben zich het afgelopen jaar wederom gestort op het verzorgen van de drie
edities van de Dorpsschoolkrant. Wij zijn van mening dat dit weer is gelukt.
Er zijn wat veranderingen geweest de waar we nog wel wat aan moeten wennen,
zoals de ruimte-beperking tot 10 bladzijden maximaal.
De drukkwaliteit is echter sterk verbeterd, we hebben een aantal adverteerders
en een mooie nieuwe voorpagina. Ook door de wijze van nieten maakt alles een
verzorgde indruk, waar we erg blij mee zijn. We hopen de digitale versie van de
krant door te zetten en te verbeteren waar mogelijk. Ook in het volgende jaar hopen
wij een mooie dorpskrant te kunnen presenteren!
Redactie Dorpsschoolkrant 2011/2012
Karin Witteveen, Nicolien de Boer, Gerry Kompaan

Verslaggeving commissie Dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne 2011/2012
De commissie bestond en bestaat uit onderstaande personen:
Grietje Postma, Jan Boonstra, Henk Spijker en webmaster Jacob Boersma.
Vanaf het besluit van de ledenvergadering Pl. Belang in november 2011 zijn onderstaande
werkzaamheden verricht:
1. Aanwezige archiefstukken/brieven/correspondentie/jaarverslagen/financiële verslagen van de Ver.
voor Pl. Belang Sonnega/Oldetrijne werden gerubriceerd en in ordners op onderwerp verzameld.
Relevante bescheiden werden gedigitaliseerd en in mappen op harde schijf” vastgelegd.
Het oude handgeschreven notulenboek werd eveneens gedigitaliseerd (vanaf 1946).
Speciale rubrieken werden ingericht voor oprichtingsakten/statuten en correspondentie met de
gemeente Weststellingwerf (o.a. over bestemmingsplannen).
Tevens werden overzichten aangelegd met namen van bestuursleden vanaf de oprichting t/m
heden.
2. Idem voor de feestcommissie (vroeger geheten VVV).
3. Idem voor de Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne.
4. Idem voor de toneelvereniging Samen Eén. Met tevens een overzicht vanaf de opgevoerde
toneelstukken vanaf de oprichting.
Aanwezig foto-/beeldmateriaal werd gedigitaliseerd c.q. op DVD vastgelegd.
5. Speciale orders (rubrieken) werden ingeruimd voor bescheiden en artikelen betreffende historie
van Sonnega/Oldetrijne en zaken uitgevoerd door de werkgroep historie Sonnega/Oldetrijne.
6. Foto’s, dvd’s en gegevens m.b.t. (oud)-inwoners, zoals stamboomgegevens werden eveneens in
ordners/archiefmappen opgeslagen. Dit geldt ook voor het boekwerkje annex dvd historie
Sonnega/Oldetrijne.
7. Materiaal/correspondentie/fotomateriaal van de openbare basisschool werd in een speciale ordner
verzameld.
8. Krantenartikelen en dorps-/schoolkranten zijn opgeslagen. De dorps- en schoolkranten vanaf 1994
zijn gedigitaliseerd.
Bovenstaande ordners met bescheiden etc. zijn opgeslagen in een grote archiefkast in de bovenzaal
van Het Dorpscentrum.
De commissie heeft de werkzaamheden (nog) niet afgerond, want vele bescheiden moeten nog
gedigitaliseerd worden en ongetwijfeld zullen er nog archivaria worden aangedragen. Materiaal kan
worden ingeleverd bij de archiefbeheerder Jan Boonstra (Sonnegaweg 30, 8478 HC Sonnega) of via
dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl.
Aandachtspunten voor de commissie en het bestuur van Pl. Belang zullen moeten zijn de continuïteit
van het dorpsarchief, zowel qua personele bezetting (en taakverdeling) als wel het onderhoud.
Rooster van aftreden:
 2013 – Henk Spijker
 2014 – Jan Boonstra
 2015 – Grietje Postma
Webmaster Jacob Boersma blijft voorlopig als professionele kracht de commissie ondersteunen. Het
bestuur van Pl. Belang regelt, in overleg met de commissie, de voordracht voor een nieuwe kandidaat.
Commissie Dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne

