
Beste dorpsgenoten, 

 

Met de herfst in aantocht valt ook alweer de School-Dorpskrant op uw mat. 

Een gevulde editie : met o.a. het verslag van de ledenvergadering Plaatselijk Belang van 

vorig jaar, de agenda van dit jaar en de jaarverslagen van alle commissies. 

Daarnaast stonden ook de afgelopen maanden veel dorpsbewoners in de spotlight of was 

ons dorp zelf in het nieuws. 

Een kleine greep uit de krantenartikelen uit de Stellingwerf: 

Mooi op tijd voor het mooie weer werd het strandje aan de Linde weer in ere hersteld door 

enthousiaste vrijwilligers. Zij zullen ook zorgen voor het legen van de geplaatste blikvanger 

en aanwezige prullenbakken: Hulde! Chef-kok Jan Smink beantwoordde 5 vragen, 

vooruitlopend op zijn deelname aan de landelijke finale van de prestigieuze kookwedstrijd 

Bocuse d'Or. Deze finale werd in oktober door Jan en zijn commis gewonnen, waardoor zij 

nu naar de Europese finale in Stockholm gaan, volgend jaar mei. Van harte gefeliciteerd 

Jan!!  Meinte Boersma had ook volk over de vloer, 750 om precies te zijn, tijdens een 

succesvol Farmfest. Er was weer volop paardenspektakel te beleven, met onder andere 

menwedstrijden van de Linderuiters en uiteraard de menmarathon van de menvereniging D'r 

veur en d'r deur. Er werd weer gefietst met stichting Dorpscentrum en er werd op ludieke 

wijze aandacht gevraagd voor de “racebaan” P. Stuyvesantweg. Een bonte stoet van bijna 

veertig versierde voertuigen en wandelaars trok door Oldetrijne en Sonnega. Op het nieuwe 

Lindestrand werd volop gegraven naar schatten, Jeltse de Heij gaf een knalfeest, dieven 

sloegen hun slag bij het gemaal en de Oldetrijne-Sonnega Touwtrek Ploeg deed zijn best 

tijdens de jaarlijkse touwtrekwedstrijden voor recreantploegen in Oldeberkoop en werden 

derde! Arrianne Aukes is tweede geworden op het WK freestyle windsurfen in 

Brouwersdam en de open dag bij de familie Reuvekamp trok veel belangstellenden.  

Hiltsje werd gekroond tot mooiste van Wolvega en omstreken en er werd in het 

dorpscentrum weer een heel gezellige avond gehouden voor en door inwoners. Tot slot het 

bericht dat de gemeenteraad de nieuwbouw in Sonnega goedkeurt. De eerste drie maanden 

worden de huizen exclusief aangeboden aan inwoners van Sonnega (én Oldetrijne ??) Tot 

zover de nieuwsfeiten. 

Rest ons nog één belangrijk nieuwtje met u te delen: Nicolien de Boer heeft zich 7 jaren 

lang enthousiast ingezet voor de redactie van deze school/dorpskrant. Zij heeft nu echter 

aangegeven dat het tijd voor andere dingen is en vandaar nemen wij helaas afscheid van 

Nicolien: Bedankt voor jouw energie, kennis, inzet en prettig gezelschap onder het genot 

van kopjes thee, koffie en koekjes! Veel succes en plezier met je toekomstige projecten!  Wij 

zijn echter verheugd dat wij meteen haar opvolgster aan u voor kunnen stellen: Annie Kester 

komt onze redactie weer compleet maken! Annie, heel erg welkom! Wij verheugen ons op 

een prettige samenwerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

redactie school-dorpskrant 2013 

Nicolien de Boer, Karin Witteveen, Gerry Kompaan. 

 

Sluitingsdatum kopij voor de volgende dorpskrant:   15 februari 2014 

Kopij is welkom op dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 

 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken en behoudt zich het recht artikelen wel of 

niet te plaatsen. 
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Collecte K.W.F.    
                                                                                                                                                           
Net als voorgaande jaren werd er in de eerste volle week van september weer gecollecteerd 
voor het K.W.F. Het was jammer dat de vooraanstaande man van Alpe d’Huzes net rond die 
tijd negatief in het nieuws kwam. Dat heeft de opbrengst van de collecte landelijk en ook in 
onze dorpen geen goed gedaan. Hier hebben we deze keer € 418,26 bijeengebracht. 
Duidelijk minder dan vorig jaar toen we nog bijna € 490,-  ophaalden. Des al niet te min 
wordt een ieder die heeft bijgedragen weer heel hartelijk bedankt, want het werk van het 
K.W.F. moet wel doorgaan! 
Bij dezen 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 …….     

 PB dit jaar op maandag 11 november weer de lampionoptocht in Sonnega en Oldetrijne                                                                          

organiseert. 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. Op school hangt een lijst voor opgave. Gaan 

uw kinderen (nog) niet naar  De Lantscheene toe en willen ze wel graag meelopen geef u kin-

deren dan op bij plaatstelijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen 

met Nynke: 499328 of 06-43003477. 

 Het strandje weer een serieus strand is en hier in de zomer veel gebruik van is gemaakt. 

 De verkeersborden voor de straatrace veel mensen aan het denken heeft gezet, dat we zelfs de                                                                                                                                                                                                                                                 

provincie hierover aan de telefoon hebben gehad. Dat de provincie de veiligheid hoog in het 

vaandel heeft en zelfs dubbele belijning op de P. Stuyvesantweg heeft aangebracht. 
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De Toneelvereniging bestaat 65 jaar 
          

 

 

 
 

 

Toneelvereniging “Samen Een” 

te Sonnega-Oldetrijne 

heeft op 
 

 

1 november 2013 
 

 

haar jaarlijkse uitvoering 

met de klucht 
 

 

Wisselmoord 
 

 

Plaats: Victoria Park te Wolvega 

  Aanvang: 20.00 uur 

 Kaarten: € 10,00 aan de zaal verkrijgbaar 
 

 

 



Achtentwintig jaar bij Samen Eén 
 
Samen Eén bestaat 65 jaar, dat is een hele prestatie, dus leek het ons leuk daar 
eens in te duiken. We vonden Gea de Jong, oud-inwoonster van Oldetrijne bereid 
om ons iets te vertellen over zo'n unieke toneelvereniging. En Gea is daar wel de 
aangewezen persoon voor, omdat zij al 28, já: acht-en-twintig jaar bij deze vereni-
ging betrokken is. Op 2 keer na speelde zij elke keer weer mee. Het toneelspelen 
zit haar echt wel in het bloed; moeder Janke van der Wijk stond al op het toneel 
toen Gea klein was en ook Pake en Beppe en broer deden graag mee.  
Gea weet nog haar 1e rol, in 1984. Samen met Kees de Kroon speelden ze in 
“Scherven brengen geluk” de rollen van Ton en Toosje. Gea heeft het vanaf dat 
moment altijd machtig mooi gevonden om mee te doen.   
Ze speelt het liefst in het Stellingwerfs, kan zich dan helemaal geven. Een Ma 
Flodder-typetje is het mooiste.                   
Soms vonden medespelers als Henk Fled-
derus het een leuke uitdaging om Gea uit 
haar rol en concentratie te halen tijdens een 
uitvoering. Eenmaal stond Henk tussen de 
coulissen, met zijn klepperende gebit in zijn 
handen naar haar te wuiven. Blijf dan maar 
eens bij je tekst.  
Of die keer dat er tijdens repetities wel 
steeds appelsap in het whiskyglas zat, maar 
tijdens de uitvoering had iemand er wel het 
echte spul in gedaan. Daar kom je dan ach-
ter na een flinke slok...  
Gea heeft nooit veel moeite gehad haar tek-
sten te leren, ook al had ze wel eens een 
keer 400 zinnen. Ze weet echter nog één 
specifiek voorval te herinneren dat dit wel 
mis ging. Middenin een luide en “boze” dia-
loog in de spotlights overviel haar plotseling 
een echte black-out en was het enkele lan-
ge seconden helemaal stil op het podium. 
Op het gefluister van souffleuse Corry na, die haar weer op het juiste spoor pro-
beerde te brengen. Gea's  reactie was echter een luid: “ wat zeg je nou allemaal, ik 
versta d'r niks van!”  
De laatste jaren gaat het wat minder gemakkelijk met het uit het hoofd leren van 
tekst en heeft Gea liever een wat kleinere rol, als het maar een apart “typetje” is.  
Het repeteren en spelen gaat altijd met veel lol samen en als het moet is iedereen 
weer serieus. Er is vaak wel jarenlang een kern van terugkerende spelers, dat is 
prettig, dan weet je wat je aan elkaar hebt, maar de laatste jaren is er wel wat meer 
wisseling, ook van wat jongere spelers en dat vindt Gea ook erg leuk. Je moet ei-
genlijk van alle leeftijden wel iemand in de groep hebben.  
De inspanningen van de toneelploeg worden duidelijk gewaardeerd door het pu-
bliek. Alleen al het feit dat er ongeveer 450 donateurs en leden zijn, zegt al heel 
wat. 



In eerste instantie waren dat er niet zo heel veel en waren de uitvoeringen in De 
Rank in Wolvega. De zaal werd echter al gauw te klein, zodat er twee voorstel-
lingen moesten worden gegeven. Op den duur was dat niet leuk meer en de kosten 
waren uiteraard ook dubbel. Het toenmalige Lindetrek, nu Victoria Park, bood uit-
komst en daar zit nog steeds een volle zaal te genieten van de capriolen van de 
spelers op het toneel. 
Tegenwoordig is het altijd een blijspel wat op de planken wordt gebracht. Vroeger 
zat er nog wel eens een dramastuk tussen. Dat werd dan zo goed gespeeld dat ie-
dereen met zakdoekjes in de weer moest en de stemming bedrukt werd. En dat wil 
je niet op een feestelijke toneelavond!  
De grote tombola in de pauze is ook een terugkerend succesnummer. Er is zelfs 
een speciale kinderverloting. Er zijn ook altijd vele leuke dingen te winnen, artikelen 
die gul geschonken worden door bedrijven en particulieren uit de omgeving. De lo-
tenverkoop gaat  altijd als een trein. Daar is de vereniging blij mee, het is hun voor-
naamste bron van inkomsten.  
De verhuizing naar het Victoria Park gaf meer ruimte voor publiek en toneel, maar 
ook wel veel meer voorbereiding en werk. Het podium moet bijvoorbeeld elk jaar 
zelf opgebouwd en afgebroken en de mooie gordijnen moeten opgehangen. Dan 
moet het professioneel ogende decor nog opgebouwd worden. Zoals altijd met lief-
de en vakkennis gebouwd door decorbouwers Rens en Arend. Enthousiaste vrijwil-
ligers, bestuursleden, tekstlezers, spelers, souffleuses en regisseur, elk draagt zijn 
steentje bij. 
Het resultaat kunnen wij ook dit jaar weer bewonderen op 1 november, wat we ui-
teraard ook weer met plezier zullen doen! 
Proficiat, alle betrokkenen bij toneelvereniging Samen Eén met het behalen van 
deze mijlpaal en we hopen dat er nog vele leuke en gezellige uitvoeringen zullen 
volgen!!!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fietstocht  Sonnega – Oldetrijne                                     
  
De Stichting Dorpscentrum organiseerde vrijdagavond 16 augustus een fietstocht. Er ver-
trok een groep van een kleine dertig mensen, van jong tot oud, op de fiets vanaf het 
Dorpscentrum. 
Het was een beetje regenachtig, maar daar trokken de stoere deelnemers zich niks van 
aan. Via de Stuyvesantweg, het schelpenpaadje langs de  Helomavaart, de Scheene, en 
het Voetpad kwamen ze aan bij de Rietnymf in Munnekeburen. Daar werd onder het genot 
van een kopje koffie geluisterd naar een boeiende  lezing van de beheerder Auke Kuiper. 
Zijn onderwerp was: Stellingwerf van oost naar west. Hij ondersteunde zijn verhaal met 
door hem zelf gemaakte beelden. 
Terug in het Dorpscentrum werden er vragen gesteld over de tocht, die ongeveer 16 km 
was. Daarbij kwamen sommigen tot de ontdekking, dat ze lang niet alles wisten van de 
eigen omgeving. Het was een leuke, interessante avond !  
                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR en DOOR het DORP in Sonnega / Oldetrijne. 
 
Op vrijdagavond 27 september werd er in het Dorpscentrum van Sonnega/Oldetrijne een 
avond georganiseerd voor de mensen uit de twee dorpen. 
Het bijzondere was, dat de avond verzorgd werd door mensen UIT de twee dorpen. 
Het was inmiddels het vierde jaar dat zo'n avond plaatsvond.  
Er werd verteld over hun hobby, hun vrijwilligerswerk, een bijzondere belevenis. Er was 
zang, playback, muziek. 
Het programma zag er als volgt uit: 
Riet Peters vertelde over de wereldwinkel en de taken de zij daar vervult. 
Wouter Hofstee over zijn hobby Batavusbrommers, ondersteund met foto's. 
Henk Kemper maakte een tocht met de motor in het Himalayagebergte. Hij liet daarvan  
foto's en een filmpje zien. 
Nynke Benedictus verzorgde  een quiz over de Pieter Stuyvesantweg. 
Het "Dorpskoor " zong voor en na de pauze een aantal nummers, begeleid door Ineke 
Thomas. 
Jacob Boersma zijn verhaal ging over Radio Centraal, het Rode Kruis en Serious Request. 
Ook hier waren er ter verduidelijking filmpjes te zien op de beamer. 
Voorleeskampioene Nynke Hof  en Playbackkampioenen Malon Reuvekamp en Celine 
Broekema traden op. 
Josephina Bakker, dramadocente speelde theater met de zaal. 
Voorzitter René Zuidberg bedankte de deelnemers en Grietje Bosma voor het organiseren 
en presenteren van de avond.  
Het was weer een bijzondere en afwisselende avond! 
 

 



 

Historie 
 

In de dorpskrant van de zomer 2012 schreef ik een artikel over hoofdmeester Jurjen Aukes 

Wesstra, die in 1835 de eerste hoofdmeester was van de nieuw gebouwde school in Oldetrijne. De 

toen bestaande schooltjes van Sonnega en Oldetrijne werden opgeheven en er werd een nieuwe 

school gebouwd; ongeveer op de plaats waar nu de O.L.-basisschool “De Lantscheene” staat. 

Zoals gezegd meester Wesstra was de eerste hoofdonderwijzer van deze school en meester Jurjen 

Aukes Wesstra huwde in 1833 met Grietje Rouwkema en zij kregen drie zonen; namelijk Halbe, 

Harmen (later genoemd Herman) en Klaas. Halbe werd later o.a. Gemeenteontvanger van West-

stellingwerf en Klaas werd eveneens onderwijzer. 

Maar Harmen ontwikkelde zich van vakbekwaam timmerman tot een landelijk bekend (beroemd) 

architect. 

Ik dacht dat ik ook eens heb geschreven dat er over Harmen een boek zou worden geschreven en 

dat boek over Harmen ( Herman) Wesstra jr. is inmiddels in mei 2013 uitgegeven. Auteur is de 

heer Peter van Dam, die veel meer boeken op zijn naam heeft staan. Het boek over Herman 

Wesstra ( 1843-1911) heeft een top-recensie gekregen en is verkrijgbaar/te koop bij de Nieuwe 

Haagsche Uitgeverij; ISBN 978-94-91168-56-7. (overigens ook bij elke boekwinkel te bestellen) 

Ondergetekende heeft de auteur enig materiaal mogen verstrekken voor zijn boek over de fam. 

Jurjen A. Wesstra en waar zij destijds  woonden in Oldetrijne. Het is dan voor mij ook een eer dat 

ik genoemd wordt in de danklijst in het boek voor de (zeer bescheiden) medewerking. 

Wetende dat er in Oldetrijne nazaten wonen van de Rouwkema’s, meende ik goed te doen met 

deze publicatie. 

Oldetrijne heeft dus een beroemde architect voortgebracht. 

 

JB 

 
Archiefnieuws Sonnega/Oldetrijne 
 
Zoals geschreven heeft de commissie dorpsarchief een werkbezoek aan het Gemeentearchief 

gebracht. Het bezoek heeft o.a. opgeleverd dat de commissie overzichten heeft meegekregen 

van de volkstelling die is gehouden in 1829. 

Ingezetenen van de steden/dorpen werden toen verplicht om een lijst in te vullen per woon-

huis van alle bewoners (gezinnen) aldaar. Te beginnen met het hoofd van het gezin (meestal 

de man), daarna de vrouw, daarna de kinderen en daarna de andere inwonenden, zoals 

boerenknechten, dienstmeiden, e.a. Met daarbij de leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke 

staat, godsdienst en beroep.  

De plaatselijke besturen, gaven de biljetten/lijsten af bij alle huizen der ingezeten en de in-

gevulde biljetten (getekend en naar waarheid ingevuld) moesten voor het einde der maand 

weer worden ingeleverd bij het plaatselijke bestuur. 

 

De commissie dorpsarchief heeft van de genoemde lijsten een kopie van de toentertijd 

(1829) in het dorp Sonnega wonende ingezetenen meegenomen naar het dorpsarchief    

Sonnega/Oldetrijne. 

Voor liefhebbers in de historie ter inzage in het dorpsarchief. 

 

J.B. 



 

Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 
nodigt u uit voor de leden/jaarvergadering op 

21 november 2013 

Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne 
       

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 15 november 2012 
3. Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen 
4. Jaarverslag en financieel verslag  Plaatselijk Belang 2012-2013* 

5. Jaarverslag en financieel verslag Stichting Dorpscentrum 2012- 2013* 
6. Jaarverslag en financieel verslag Feestcommissie 2012-2013* 

7. Jaarverslag Redactie Dorpskrant, Dorpsarchief en Website beheer 
8. Kascontrole Plaatselijk Belang, feestcommissie en Stichting dorpscentrum 
 

Pauze:  Het biljart wordt geopend door een plaatselijk natuurtalent 
 

9. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang  
              Aftredend en niet herkiesbaar Nynke Benedictus 
              Plaatselijk Belang draagt Margreeth van den Berg voor 

 Benoeming leden feestcommissie  
              Aftredend en niet herkiesbaar Martin Kompaan en Gerry Kompaan 

              Voorgedragen worden Henriette ter Schure en .. 
     Benoeming leden Stichting dorpscentrum 

               Aftredend en herkiesbaar Folkert Heida 

10. Kascommissie 
Aftredend Trienke Elshof en benoeming nieuw lid. 

11.   Dorpenvisie 
 - Evaluatie 2012-2013: o.a. thema Onderwijs (Jarno Oeben, directeur De Lant- 
          scheene, geeft toelichting)  

 - Conceptvisie 2013-2014: ouderen (deze bijlage is te vinden op de volgende pagina) 
 - Voorstel 2014-2015 

12. Rondvraag 
Inbraakpreventie 

 

Doet u de deur altijd op slot als u uw woning verlaat ? laat u de auto open als deze op 
de oprit staat ? Let op !!  Inbraak ligt op de loer.  

Na afloop van de vergadering geeft Margreet Bloemhof -wijkagent politie-  tips over 
de beveiliging van uw woning. Tevens zal zij ons meenemen in de jaarcijfers van de 
politie en ons informeren over de gebeurtenissen in Sonnega-Oldetrijne vanuit het oog 

van politie. 
 
 

 

 

 

 

*De jaarverslagen zijn in de dorpskrant gepubliceerd. 

Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft Plaatselijk Belang besloten om de financiële verslagen 

van niet meer in de dorpskrant te publiceren. Belangstellenden kunnen deze verslagen opvra-

gen bij plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl of telefonisch bij Corrie Hopman 0561-615142. Te-

vens liggen deze stukken ter inzage bij de jaarvergadering. 
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Deze bijlage hoort bij agendapunt 11 van de Jaarvergadering. De volledige conceptversie 

van de Dorpenvisie 2013-2014 is te vinden op de website www.sonnega-oldetrijne.nl 

 

 
 
Thema 2013-2014 Ouderen 
 
Voor het jaar 2013 - 2014 is het thema ouderen gekozen. In de huidige tijd blijven ouderen steeds 
langer zelfstandig wonen. De ouderen in Sonnega - Oldetrijne wonen in een eigen ruime woning 
met een grote tuin. Zij zijn aangewezen op de voorzieningen op afstand (Wolvega) en hiervoor 
afhankelijk van de auto. Er worden voor ouderen geen specifieke activiteiten in Sonnega - Olde-
trijne georganiseerd. Daarnaast vragen ouderen niet snel hulp van anderen.  
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft met een afvaardiging van de ouderen uit Sonnega en Ol-
detrijne een koffietafel gesprek gehouden om te horen welke behoefte de ouderen hebben en op 
welke wijze zij kunnen worden ondersteund. Op basis van dit gesprek, komt het bestuur tot de 
onderstaande analyse: 

 De ontmoetingsplek voor ouderen ligt momenteel grotendeels buiten de dorpen Sonnega-
Oldetrijne. Er is minder energie om er 's avonds op uit te gaan. Indien er een activiteit ge-
organiseerd wordt, dan heeft de middag de voorkeur.  

 In geval van nood of bij acute hulp wordt er een beroep gedaan op de kinderen. Dit wordt bij 
veelvuldig beroep als belastend ervaren omdat kinderen een volle agenda hebben of in het 
geval kinderen hiervoor moeten reizen. Het is fijn als er een beroep op omwonenden kan 
worden gedaan voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of in geval van nood.  

 De ouderen hebben behoefte aan hulp voor bepaalde klusjes die zij zelf niet (meer) kunnen. 
Het betreft veelal klusjes die te klein zijn om hiervoor een bedrijf op te bellen om het te 
verhelpen. De ouderen zijn bereid om een kleine bijdrage voor de klussen te betalen. Als 
klusjes zijn genoemd: tijdelijke boodschappendienst, hulp bij gazon maaien of de tuin, iets 
ophangen in huis, computerproblemen en formulieren van instanties. 

 In het geval van kortdurende ziekte, wordt hulp in de vorm van een tijdelijke maaltijd (bij-
voorbeeld 2 keer in de week) op prijs gesteld. Bij langdurige ziekte geven ouderen aan dat 
zij hun maaltijd gaan regelen bij Tafeltje Dekje. Het nadeel dat dit met zich meebrengt is 
dat je als oudere thuis moet blijven om je maaltijd in ontvangst te nemen.  

 
Op basis van de bovenstaande analyse gaat het bestuur van Plaatselijk Belang in 2013-2014 onder-
zoeken of het mogelijk is om een hulpdienst binnen de dorpen Sonnega - Oldetrijne te organise-
ren. Er wordt een inventarisatie gemaakt van vrijwilligers met de bijbehorende kwaliteiten. Daar-
naast wordt er onder de jongeren geïnventariseerd of zij tegen een bijdrage bepaalde klussen wil-
len uitvoeren. Tevens wordt onderzocht of in het kader van NL Doet het mogelijk is om voor het 
jaar 2013-2014 hierin iets te kunnen betekenen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonnega-oldetrijne.nl/


Notulen van Vereniging Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 

Datum: 15 november 2012 

Aanvang: 20.00 uur in het Dorpscentrum te Oldetrijne 

Aanwezig 21 personen 

Afmeldingen: Jan Boonstra, Trienke Elshof, Klaas Hallema, Jack Jongbloed, Maurik Mietes 

 

1: Opening door de voorzitter 

Voorzitter Hein de Vries opent de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Met het 

project dorpen in het groen zijn heel wat hagen en bomen geplant op erven, aan Sonnegaweg 

en bij het monument. Tevens is er een bord geplaatst van “oude paden en nieuwe wegen” bij 

het dorpscentrum. De feestcommissie heeft een geslaagd feest georganiseerd. De dorpskrant 

heeft een nieuw jasje.  PSK heeft de kuiertocht georganiseerd. De Stichting heeft naast het 

organiseren van activiteiten in het dorpscentrum een nieuwe haan geplaatst op het dorpscen-

trum. De website is vernieuwd. De vorig jaar opgerichte commissie dorpscommissie heeft veel 

input gegeven voor deze site. Tijdens het bezoek van Burgemeester en Wethouders is deze 

officieel geopend. Het asbest is verwijderd van het hokje en de dorpsvisie is geëvalueerd. Alle 

vrijwilligers dank !  

 

2: Huishoudelijke mededelingen 

Twee koffie en een consumptie komen voor rekening van de verenigingskas. 

 

3: Notulen van de jaarvergadering d.d. 8 november 2011 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

4: Ingekomen c.q. uitgegane stukken/mededelingen 

Er is een ingekomen stuk van Jan Boonstra, Hein de Vries leest dit voor. 

Om de school te behouden is jeugd belangrijk, ouderen zijn ook belangrijk voor school.  

 

5: Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2011-2012* 

Hieke Speerstra: zijn er al namen bekend van de vernielers van het monument. Dit is niet be-

kend, wel is er contact met de wijkagent en zijn acties uitgezet. 

 

6: Jaarverslag Stichting Dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne 2011- 2012* 

Geen opmerkingen 

 

7: Jaarverslag Feestcommissie 2011-2012 

Geen opmerkingen 

 

8: Jaarverslag Redactie Dorpskrant 2011-2012 

Geen opmerkingen 

 

9: Jaarverslag Dorpsarchief 2011-2012 

Het dorpsarchief heeft foto album van Jelle Bloemhof ontvangen. Deze worden gedigitaliseerd 

en op de website geplaatst. De commissie dorpsarchief bedankt nogmaals de familie hartelijk. 

 

10: Financieel verslag Plaatselijk Belang 2011/2012  

Geen opmerkingen 

 

11: Financieel verslag Feestcommissie 2011/2012  

De feestcommissie beantwoord enkele vragen. 

Acties: 

- PB onderzoekt of het verstandig is om de (vrijwilligers) verzekeringen gezamenlijk 

(Stichting, Feestcommissie, PB) af te sluiten. 

- Ten opzichte van alle vrijwilligers is eenduidigheid in afscheid bestuursleden binnen de 

commissies een punt, PB onderneemt actie hierin. 

 

 

 

 



12: Financieel verslag Stichting dorpscentrum 2011/2012  

Complete renovatie van de toren heeft 12.000 euro gekost. Haantje is verguld en heeft een 

nieuw kruis. De Stichting krijgt ongeveer € 8500-9000 subsidie.  

 

Het groot onderhoud van € 3200 was het voegwerk, hiervan kregen de Stichting de helft ver-

goed, daarnaast was er verder inbraakvergoeding; 

Voor het impregneren van de westkant kregen ze 2/3e vergoed. 

Henk Spijker: waarom is dit niet als schade inbraak opgenomen ? dan letten mensen ook meer 

op. Gerben Ziel: dit viel niet onder de verzekering. 

 

13. A: Verslag van de kascontrole-commissies voor PB en Feestcommissie  

Alles was keurig in orde. 

 

 B: Verslag kascontrole Stichting 
Hein de Vries en Wieger Schraa, dit was uitstekend in orde 
 
14. A: Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 
Aftredend en niet herkiesbaar Grietje Postma. 
Nynke houdt afscheid woordje voor Grietje. Grietje was een waardevol bestuurslid, ze was de  
opsteller van de herziene dorpsvisie. Op de afdelingsvergadering van de Rabobank in 2009 
heeft Grietje een presentatie gehouden over het monument; welke middels stemming tot een 
eerste prijs is beloond. 30 April 2010 is ze geridderd als lid in de orde van Oranje-Nassau. Ze 
was nauw betrokken bij aanschaffen AED bij manege Caprilli en het geven van de cursussen. 
Grietje wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.  
Plaatselijk Belang draagt Hedy Wiersma. Hedy stelt zichzelf voor, ze is sinds 2003 woonachtig 
in Oldetrijne en partner van Gerben Ziel. Er zijn geen tegenkandidaten. Hedy wordt welkom 
geheten. 

 

 B: Benoeming leden feestcommissie  

Aftredend en niet herkiesbaar Harm Bergman en Nick Samsom (jeugdlid) 

Nick Samsom is niet aanwezig hij zit in Rusland en krijgt later een attentie 

Hein richt afscheidswoord tot Harm. Harm was altijd precies en punctueel, het waren altijd 

drukke weken ten tijde van het feest, maar hoe kort de nachten ook hij was altijd weer pre-

sent. Harm wordt heel hartelijk bedankt voor al zijn inzet. 

 

De feestcommissie draagt voor Henk Frans Ruiter en Eelco Witteveen (jeugdlid). Er zijn geen 

tegenkandidaten, Henk Frans en Eelco worden welkom geheten. Martin Kompaan wordt de 

nieuwe voorzitter. 

 

C: Benoeming leden Stichting dorpcentrum 

Aftredend en niet herkiesbaar Bonne Speerstra  

Grietje richt het woord aan Bonne; Bonne is 6 jaar lang voorzitter geweest van Stichting 

dorpscentrum. Het dieptepunt mbt het beheer dorpscentrum betekende vervelende gesprek-

ken. Onder Bonne’s leiding is de Stichting gaan werken met vrijwilligers. Een ander hoogtepunt 

was letterlijk een hoogtepunt, het haantje was een hele happening. Bonne wordt bedankt voor 

zijn vele inzet.  

  

Hierna richt Grietje het woord aan Hieke. Hieke heeft veel betekent voor De stichting; 8 jaar 

zelfs, daarnaast kennen we Hieke van de kerstsamenzang, de liturgie, van de redactie dorps-

krant waarvan ze vanaf het begin bij gezeten heeft. Zowel Bonne als Hieke hebben veel het 

dorp betekent. Bonne; sponsort de playbackshow, is de grote motor van de PSK, waarvan hij  

nog steeds bestuurslid is.  

 

PB heeft besloten om aan Bonne en Hieke het Trynster Sonnetje en een oorkonde uit te reiken. 

Het “Sonnetje” was in de vergetelheid geraakt, via de website is het weer aangezwengeld.  

 

De Stichting draagt Rene Zuidberg voor, Rene wordt voorzitter van de Stichting. 

Zowel Bonne, Grietje als Harm willen de medebestuursleden bedanken voor de fijne jaren. De 

opvolgers worden veel succes gewenst. 

 



15. Kascommissie  

Aftredend Fre Roos. Bonne Speerstra stelt zich beschikbaar en vormt samen met Trienke Els-

hof volgend jaar de kascommissie. 

 

16. Website beheer; oprichten commissie 

Er is een commissie opgericht om de website te beheren. Martin Kompaan en Corrie Hopman 

gaan deze commissie vormen.  

Commissie dorpsarchief mist nog veel informatie van OSK, damclub, schaakclub, volleybalclub. 

Als er nog archiefmateriaal is, lever dit als je blieft aan bij Jan Boonstra. Er zal tevens een op-

roep in de dorpskrant volgen. 

 

17.   Dorpenvisie 

Grietje geeft een presentatie over het vervolg van de dorpenvisie. Omwille van tijd en conti-

nuïteit heeft PB  vastgesteld om jaarlijks een (aantal) thema vast te stellen en deze nader te 

onderzoeken en uit te werken. Er is voor deze wijze van aanpak gekozen zodat het bestuur elk 

jaar iets kan oppakkern. De dorpsvisie wordt zodoende geen statisch document.  

Het thema voor volgend jaar is jeugd en onderwijs. Zie dorpsvisie website. 

Anita de Heij: wie gaat dit oppakken en op wat voor termijn ? is een jeugdcommissie een optie 

? PB zet acties uit op deze onderwerpen. 

Onderwijs: De toekomst is gericht op  behoud van de school. Mogelijk kunnen we zelf initiatie-

ven nemen om de school te behouden. PB vindt school erg belangrijk. Op school zijn de con-

tacten, hier gebeurd het. School is ook bezig met brainstromavond over behoud van de school 

en hier zijn goede initiatieven uit gekomen. School heeft zich de afgelopen jaren gedistantieerd 

van veel dorps activiteiten. Mogelijk kan school –PB elkaar verterken. 

 

Het vervolg dorpsvisie wordt officieel vastgesteld. 

De vergadering stelt het thema van volgend jaar vast op ouderen. 

 

18.   Contributieverhoging 

Het resultaat is over een periode van 5 jaar, 4 jaar negatief geweest, om deze reden wordt 

een contributieverhoging voorgesteld. De vergadering gaat akkoord met € 2,50 contributiever-

hoging. 

 

19. Rondvraag 

Bonne Speerstra: De bermen langs de parallel weg van de P. Stuyvesantweg is soms een gat 

van een halve meter diep naast de weg. In de bocht zijn grastegels gelegd. Voorstel foto’s ma-

ken en sturen naar provincie.  In zo’n periode de provincie op zijn verantwoordelijkheid wijzen. 

Hieke Speerstra: complimenten voor de dorpskrant  

Hans Smink: Perceel 3 is bewoond en gekocht, daarnaast wordt gebouwd. De bouwgroep doet 

hier heel stiekem over. Wat is de status ? 

Nynke Benedictus: De commissie dorpskrant wil graag het rondbrengen van krant middels 

vrijwilligers regelen. Spontaan melden er zich vrijwilligers aan. 

Gerard Bayle: Waarom zijn er geen strepen meer op de weg ? PB zal dit navragen. 

Het dak van de garage is vervangen, de garage heeft een verfje  nodig.  

Zwerfafval: Beleid nu is: gemeente wil het wel plaatsen, maar onderhoud en legen van de 

vuilnisbakken is voor de dorpen. 

 

20. Afsluiting 

Familie de Boer wordt bedankt voor het onderhoud van het monument.  

Annie Kester wordt bedankt voor het vervaardigen van de oorkondes. 

Na afloop van de vergadering volgt uitleg over de vernieuwde website: www.sonnega-

oldetrijne.nl 

 

 

 

 
 

 

 



Jaarverslag Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne 2012-2013 

 
Plaatselijk Belang  

Sonngea-Oldetrijne 

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft het afgelopen jaar 7 keer  

vergaderd. Plaatselijk Belang heeft momenteel 158 leden 
 

Naar aanleiding de dorpsvisie met het thema “jeugd en onderwijs” zijn verschillende activitei-

ten georganiseerd: 

 Paaseieren zoeken voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Jeugd tussen de 12-16 

jaar heeft meegeholpen met organiseren. Er hebben circa 45 kinderen meegedaan met 

deze activiteit.  

 Onder leiding van Michael Elfring, CIOS'er in opleiding, zijn er 7 slagbal avonden georga-

niseerd op het sportveld van school. Dit was voor iedereen vanaf 11 jaar. PB heeft ge-

bruik gemaakt van het materiaal van school. Op de laatste avond waren de kinderen 

vanaf 6 jaar ook uitgenodigd. Gemiddeld hebben circa 25 kinderen en volwassenen per 

avond deelgenomen. Tussendoor en na afloop is er gezorgd voor een drankje en chips. 

Het paaseieren zoeken en het slagbal zullen jaarlijks terugkerende activiteiten worden. 

 Voor het strandje aan de Linde is in overleg met Fryske Gea, Wetterskip Fryslan en ge-

meente overeenstemming gevonden om het strandje in ere te herstellen. De gemeente 

heeft financiële bijdrage verleend voor het zand en de opening. Met hulp van vrijwil-

ligers is het strandje opnieuw aangelegd. Er is een plan voor borging onderhoud strand-

je, gecoördineerd door PB. Het strandje is op 24 augustus 2013 officieel heropend. Op 

de opening zijn activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Er kon worden gezeild, schat-

graven, marshmallows roosteren, spijkerbroek hangen en er was een surfplankrace. 

Circa 80 personen waren op de opening aanwezig. De kinderen werden getrakteerd op 

ijs en voor een ieder was er iets te drinken. De jeugd heeft hier afgelopen zomer veel-

vuldig gebruik van gemaakt. 

 Plaatselijk Belang heeft met de directeur van de De Lantscheene afgesproken dat ze twee 

keer per jaar gezamenlijk vergaderen.  

o Er is overeengekomen dat de school en Plaatselijk Belang meer gebruik kunnen 

maken van elkaars materiaal. Zo kan de school (sport) materiaal stallen in de 

berging bij het sportveld en kan Plaatselijk Belang gebruik maken van het (slag-

bal) materiaal van school.  

o Daarnaast zijn er ideeën op welke wijze PB en school elkaar kunnen versterken 

om school meer in het dorp te halen en het dorp meer bij de school te betrek-

ken. 

o De betrokkenheid van school bij de activiteiten in het dorp is toegenomen. Te-

vens zijn de activiteiten voor de jeugd door school gepubliceerd in de wekelijkse 

nieuwsbrief en maakt school gebruik van (oud papier) mail vanuit het dorp. 

 Plaatselijk Belang heeft deelgenomen aan de door de gemeente Weststellingwerf en 

Comperio georganiseerde avond over de toekomst basisonderwijs, daarnaast heeft PB 

heeft vergaderd met Medezeggenschapsraad van De Lantscheene over de kansen van 

krimp. 

 Er wordt nog door het Plaatselijk Belang uitgewerkt of er een aparte jeugdcommissie in 

het leven wordt geroepen.  

 

Daarnaast is: 

- de berging op 15 maart middels NL-doet door vrijwilligers van een nieuw verfje voorzien. 

- Met de prijsvraag van de Rabobank “zet je dorp op de kaart” is in december 2012 de 

vierde prijs gewonnen, dit betrof € 5000,00. Naar aanleiding hiervan is een aparte 

commissie bestaande uit Rene Zuidberg, Josephina Bakker, Grietje Bosma en Nynke 

Benedictus in het leven geroepen om het plan nader uit te werken. Er is een alternatie-

ve straatrace in het kader van bewustwording van veiligheid georganiseerd op 31 au-

gustus 2013. Een ieder kon met zijn eigen versierde voertuig deelnemen aan bonte op-

tocht. Na afloop van de optocht waren er demonstraties van Veilig Verkeer Nederland, 

de brandweer, de ambulance, het takelbedrijf en de politie. De belangstelling was 

groot. Een ieder kon eten van de meterslange Pieter Stuyvesantweg cake, onder het 

genot van een kop koffie en een drankje.  



- Het bezwaar aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de berging is gegrond ver-

klaard.  

- Het Bezwaar Sonnegaweg 3 is ongegrond verklaard. 

- Heeft er overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van ouderen uit de dorpen en 

PB voor input van het thema “ouderen” 2013-2014. 

Door verschillende leden van PB zijn vergaderingen bezocht van Vereniging Kleine Dorpen,  

gemeenteraad en VKD. 

 

Samenstelling bestuur 2012-2013: 

Hein de Vries  voorzitter  aftredend 2015 

Nynke Benedictus secretaris  aftredend 2013 

Corrie Hopman penningmeester aftredend 2014 

Wieger Schraa  bestuurslid  aftredend 2016 

Hedy Wiersma bestuurslid  aftredend 2017 

 

De Stichting, Feestcommissie, Redactie Dorpskrant, commissie dorpsarchief en website beheer 

hebben ieder een eigen jaarverslag  gemaakt, te lezen in deze dorpskrant. Het Stichtingsbe-

stuur en de feestcommissie hebben een eigen financieel verslag 2012-2013. 

 

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. TOP !! 

Oktober 2013,   Plaatselijk Belang 

 

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

Jaarverslag Stichting Dorpscentrum 2012-2013 
 

Al weer een jaar voorbij, waarin weer van alles is gebeurd. 

Eerst hebben we afscheid genomen van onze oud-voorzitter Bonne Speerstra. 

Ze zeggen wel eens, dat je afscheid moet nemen op je hoogtepunt. 

Nou, Bonne nam dit wel heel letterlijk op, door terug plaatsen van de gouden haan op het topje van 

de toren van ons dorpscentrum. Dit als laatste handeling als zijnde voorzitter. De haan had een 

grondige restauratie ondergaan. Bonne, nogmaals dank voor de tijd die je aan het dorpscentrum hebt 

besteed. 

 

Het bestuur ziet er nu 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) 

 

We hebben Folkert dit jaar bereid gevonden om er nog een periode bij aan te knopen. 

    

Wij willen hierbij alle vrijwilligers die op één of andere manier geholpen hebben het afgelopen jaar, 

bedanken voor hun inzet. Zonder jullie  waren we nergens en het geeft weer een saamhorigheidsge-

voel. 

 

Onderhoud van het dorpscentrum vraagt ook elke keer de aandacht. Er is boven een radiator bij 

geplaatst en er is het één en ander geverfd. Er is internet en wifi. En onlangs is de voorgevel en de 

toren opnieuw gevoegd. Wat mede mogelijk is gemaakt door de subsidie die we via Harten 10 heb-

ben gekregen. 

 

De jaarcijfers zijn beschikbaar op de jaarvergadering en worden dan toegelicht. 



 

Eén van ons bestuur kwam een half jaar terug Maurik Mietes tegen. Waarin het gesprek kwam op 

het reilen en zeilen van een bestuur. Hij bood hierbij belangeloos aan, om dit eens tegen het licht te 

houden, door met ieder van ons eens een gesprekje te hebben over  hun functie binnen het bestuur. 

En of er nog verbeterpunten in zaten.   

Na deze interviews heeft hij een presentatie gegeven aan ons als bestuur over de in zijn ogen verbe-

terpunten. Wij zijn hem hiervoor dankbaar en zullen zijn adviezen proberen te implementeren in 

ons bestuur waardoor het hiermee nog meer op rolletjes gaat lopen. Maurik bedankt hiervoor. 

 

De activiteiten van het afgelopen jaar: 

* 12 dec    kerststukjes maken 

* 21 dec    kerstviering 

* 28 dec    filmavond jeugd 

* 31 dec    oliebollenavond 

* 25 jan     Flying Stars 

* 29 mrt    Jan Smink kookclinic 

* 28 juni    touwtrekwedstrijd 

* 6 juli       vrijwilligersavond 

* 16 aug    fietstocht 

* 27 sep     voor en door het dorp     

 

I.v.m. de kroning van onze koning Willem Alexander, was er de mogelijkheid om kans te maken  

op verkiezing van het mooiste sociale initiatief in het koninkrijk der Nederlanden. 

Het zogeheten: Oranje Fonds Kroonappels. 

Met behulp van Jan Boonstra hebben wij geprobeerd hier ook een graantje van mee te pikken. 

Dit is ons gelukt in de vorm een geldelijke bijdrage voor een dorpsbiljarttafel. 

Inmiddels is een delegatie van het bestuur op pad geweest en erin geslaagd  er één te bemachtigen. 

Deze tafel zal met een beetje geluk te bewonderen zijn op de jaarvergadering. 

 

Zo ziet u dat er weer heel wat heeft plaatsgevonden het afgelopen jaar. 

Ook voor het komende jaar zijn we al weer druk bezig met het programma om er weer iets moois 

van te maken. 

Wij als bestuur hopen U weer te mogen ontmoeten op één of meerdere van deze bijeenkomsten. 

 

Het bestuur 

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

Jaarverslag Webbeheer Sonnega-Oldetrijne. 

Nu ruim een jaar is er een webbeheer in het leven geroepen om de site www.sonnega-oldetrijne .nl te be-

heren. Deze bestaat uit: Corrie Hopman & Martin Kompaan met ondersteuning van Jacob Boersma. Web-

beheer is in het leven geroepen om Jacob wat te ontlasten. 

Wij zijn nu ongeveer een jaar verder. Wij proberen zoveel mogelijk de site actueel te houden en de dorps 

email te versturen. Na een uitleg van Jacob gaat dit ons nu vrij goed af.  

Wij zetten ook de foto’s na een activiteit in het dorp op de site.  

Mochten jullie nog dingen hebben, welke op de site moeten of rond door het dorp gestuurd moeten wor-

den, dan kunnen jullie deze naar 1 van ons sturen. Wij zullen deze dan plaatsen op de site of rond sturen 

door het dorp. Uiteraard alleen als het voor en door het dorp is.  

Webbeheer Sonnega/Oldetrijne 

Corrie Hopman & Martin Kompaan. 



Het jaar 2013 met de feestcommissie...... 

 

Het jaar 2013 ligt alweer bijna achter ons, in elk geval wat betreft de activiteiten van 

de feestcommissie. Het was weer een geslaagd en gezellig jaar. 

Dit jaar heeft de feestcommissie voor het eerst de organisatie van het jaarlijkse paasvuur 

op zich genomen. Dit besluit kwam nogal ad hoc om 5 voor twaalf tot stand, ondanks dat 

is het een leuk evenement geworden. Voor herhaling vatbaar, misschien een nieuwe 

traditie erbij voor de feestcommissie? We zullen zien. 

Het dorpsfeest was dit jaar wederom vernieuwend en verrassend.  Elk jaar is het weer een uitdaging 

voor de commissie om voor alle inwoners en leeftijdsgroepen een passend programma te 

bedenken. Dit jaar was het feest in “China” , een thema waar menigeen zich heerlijk in heeft 

kunnen uitleven. Zo-ook de feestcommissie zelf..... 

Chinees eten: lekker en gezellig!!De Chinese Stoelendans was  bijzonder en origineel. 

Er kwam van alles voorbij: Chinese tomatensoep, porselein, één-kinderbeleid, Chinees bier en 

Chinese pieren vangen in de Gobi-woestijn. DJ Jasper draaide hippe muziek tot in de late uurtjes... 

Ook het touwtrekken en de kleurrijke drakenrace waren een groot succes en daarna weer met zijn 

allen de voetjes van de vloer met Bogey and the Longhorn. 

Wij zijn als feestcommissie weer erg tevreden met dorpsfeest editie 2013. 

Uiteraard staan wij open voor ideeën voor het komende dorpsfeest en hopen op net zo'n succesvol 

feest als voorgaande jaren..... 
 

Met vriendelijke groet, 

Uw feestcommissie editie 2012/2013 

Martin Kompaan   voorzitter, aftredend                      Eelco Jan de Boer  algemeen 

Gerard Oosterhof  penningmeester                             Anita de Heij    algemeen                        

Gerry Kompaan  secretaris, aftredend                      Henk Frans Ruiter  algemeen 

                                                                                                      Eelco Witteveen     jeugd-lid 
 

Martin en Gerry bedankt voor jullie bijdrage en enthousiasme en tot ziens op het dorpsfeest 2014! 

 

 

Dorpskrant Sonnega-Oldetrijne 2012/2013 

In het afgelopen jaar zijn er weer 3 mooie school-dorpskranten verschenen. Dit is mede te danken 

aan Carola Haven, die elke keer die leuke voorplaten maakt. Carola, bedankt voor je inzet! 

De krant wordt met plezier voor u samengesteld door de redactie bestaande uit 

Karin Witteveen, Gerry Kompaan en Nicolien de Boer. 

Enige communicatieprobleempjes met de drukker daargelaten, is alles goed gegaan 

het afgelopen jaar. De verspreiding van de krant verloopt ook veel beter, nu vrijwilligers dit 

verzorgen, onze dank hiervoor!   

We vinden het leuk stukjes en foto's te presenteren met het verhaal achter en over de mens. 

Voor actualiteiten en nieuwtjes rondom ons dorp functioneert het medium internet het beste 

in de vorm van de website: www.sonnega-oldetrijne.nl en daarom zien wij de dorpskrant 

ook meer voor de ándere verhalen. Schroom niet als u denkt zo'n  verhaal te hebben. 

De redactie zal er zich met plezier over buigen en kijken of het past in de krant. 

Er is elke keer ook ruimte voor een stukje historie en ook voor het hier en nu, inwoners in het 

nieuws bijvoorbeeld. We hopen hiermee een leuke en leesbare dorpskrant te presenteren, 

ook in het komende jaar! Nicolien heeft aangegeven dat dit voor haar het laatste jaar als redactie- 

lid is geweest: het is voor haar tijd voor nieuwe uitdagingen.   

Wij bedanken Nicolien voor haar inzet, kennis en enthousiasme en uiteraard voor de gezellige  

kopjes thee, koffie en koekjes! 

Met vriendelijke groet, de redactie. 

 

Kopij kan gestuurd worden naar: dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 



Dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne; Jaarverslag 2012-2013 

 

De leden van de commissie dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne zijn inmiddels een “vertrouwd beeld” 
geworden voor de medewerker van het Gemeentelijk archief de heer Johannes Houtsma en de 
receptionist(e) aan de balie; want wekelijks komen genoemde commissieleden aan de balie voor 
de sleutel van de “kamer genealogie” en dan liggen alle gevraagde boeken en andere benodigd-
heden( tot en met computers) gereed voor de mensen uit Sonnega en Oldetrijne om te werken aan 
de rigoureuze up-date van het bekende boekwerk “van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne” of te 
wel de historische gegevens verzamelen van de bebouwing met hun bewoners vanaf ongeveer 
1900 tot en met heden. 
Zij hebben hierbij de enthousiaste steun van Gemeentearchief/medewerker de heer Johannes 
Houtsma. Want Johannes is zelf ook een “liefhebber” van genealogisch onderzoek en soms wordt 
zelfs “gefilosofeerd” om te komen tot de opzet van een documentatiecentrum. Het dorpsarchief zou 
een dergelijke opzet zeer toejuichen. 
Echter; het onderzoek c.q. de verzameling is een hele klus en vergt veel tijd; maar dat hebben we 
u al eerder laten weten via onze dorpskrant. 
Zoals eerder gevraagd kunt u de gegevens over uw eigen woning/boerderij/bedrijf ( vanaf 1928 tot 
en met heden m.b.t.: namen bewoners, aankoopdata e.a.) melden aan het dorpsarchief. Het kan 
de commissieleden werk besparen. Veel inwoners deden dat reeds, waarvoor dank. 
Maar gezien het feit dat de “sneupers” het interessante “arbeid” vinden zullen zij proberen er een 
historisch boekwerkje ( met foto’s) van de maken; maar de konklusie is nu reeds dat het “zeer lan-
ge termijnwerk” zal worden. 
Wij houden u op de hoogte. Mochten er ook “liefhebbers” zijn, die eens mee willen naar het Ge-
meentearchief dan kan dat uiteraard. 
Het dorpsarchief zoekt ook “opvolgers” voor de commissie dorpsarchief; want de huidige leden 
“treden ook eens af”. Dus …… 

Aanvulling jaarverslag commissie dorpsarchief. ( 2012-2013) 

Op verzoek van de commissie historische markt van de Gemeente Weststellingwerf heeft de 
commissie dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne deelgenomen aan de Historische Markt d.d. 5 oktober 
2013. 

 
De commissie dorpenarchief; onderdeel van Plaatselijk Belang Sonnega/Oldetrijne, heeft de be-
zoekers geïnformeerd over o.a.: 
 
A. Project: up-date “van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne” 
 
B. DVD: crash bommenwerper JB 545 R.A.F. boven Sonnega d.d. 16-12-1943 
 
C. Boekwerk/onderzoek historische begraafplaatsen Sonnega met name het  
     onderzoek naar de “vermeende” begraafplaats aan de voormalige  
     Bovenweg (PS-weg). Datering 13 e eeuw. 
 
D. Infopaneel “oude veldnamen Sonnega/Oldetrijne”; zoals geplaatst bij het 
     Dorpscentrum in Oldetrijne; vervaardigd op verzoek landschapsbeheer  
     Friesland en Gemeente Weststellingwerf.   
 
E. Website Sonnega/Oldetrijne ( met onderdeel dorpsarchief) 
 

Voor zover mogelijk werden alle onderwerpen visueel in beeld gebracht. 

 
Commissie: 
 
Dorpsarchief: Jan Boonstra, Henk Spijker, Jacob Boersma en Grietje Postma. 
 



Plaatselijk Belang       
Hein de Vries                   voorzitter                 851240 
Nynke Benedictus     secretaris          499328 
Corrie Hopman               penningmeester         615142 
Wieger Schraa   lid   499409 
Hedy Wiersma   lid        618953 
E-mail: plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Stichting Dorpscentrum 
René Zuidberg      voorzitter               499363 
Folkert Heida    secretaris              499254 
Gerben Ziel                   penningmeester   618953 
Grietje Bosma            lid                         613174 
Gerard Baylé                    lid / boekingen             616191 
E-mail:  dorpscentrum@sonnega-oldetrijne.nl  
 
Feestcommissie 
Martin Kompaan   voorzitter  613505 
Gerry Kompaan   secretaris  06-38417360 
Gerard Oosterhof   penningmeester 499030 
Anita de Heij    lid   611699 
Eelco Jan de Boer   lid   475940 
Henk Frans de Ruiter   lid   06-10179585 
Eelco Witteveen   jeugdlid  06-48469082 
E-mail: feestcommissie@sonnega-oldetrijne.nl 
 
Dorpsarchief 
Henk Spijker       611037 
Jan Boonstra       612720 
Grietje Postma      06-25552419 
E-mail: dorpsarchief@sonnega-oldetrijne.nl 
  
Redactie dorpskrant 
Nicolien de Boer      475940 
Gerry Kompaan      06-38417360 
Karin Witteveen                                  499232 
De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl 
 

Website: www.sonnega-oldetrijne.nl 
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