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Jaar 2018:
Het jaar 2018 stond in het teken van studie-overleg-uitwerking
m.b.t. de plaatsing van een informatiepaneel bij de oude
begraafplaats (rijksmonument) in Sonnega.
Het overleg met het bestuur van de stichting begraafplaatsen
Sonnega ( eigenaar van de oude dodenakker) verliep niet direct
“soepel”, maar uiteindelijk kon het infopaneel toch worden
geplaatst. Terecht mag worden geconstateerd dat het weer een
historische en toeristische aanwinst is geworden voor Sonnega.
Dank is verschuldigd aan de leverancier van het paneel t.w.
Veenstra Design te Wolvega. Ook Heiwo Wolvega leverde een
materiaalbijdrage. De sokkel werd beschikbaar gesteld door de
St.Begraafplaatsen Sonnega.
Dorpsarchief:
Geregeld werd gesproken over de stand van zaken en voortgang
van het dorpsarchief; waarvan het beheer bij onze stichting berust.
Vastgesteld moet worden dat “echte voortgang” m.b.t. archievering
van documenten ( zoals jaarverslagen, statuten, roosters van
aftreden) er niet meer van komt. Simpelweg omdat de diverse
verenigingen de stukken ( digitale mogelijkheid) niet aanleveren.
Het dorpsarchief leeft niet en de conclusie moet zijn: alleen maar
meer consolidering en de stukken van organisaties die wel
aanleveren archieveren.
Overleg hieromtrent is noodzakelijk met het bestuur van Plaatselijk
Belang Sonnega/Oldetrijne. Ook overleg moet gevoerd worden over
de archiefruimte ( fungeert vaak als opslagruimte). Verder moet

overlegd worden over de ( onderhoud) situatie van de infopanelen (
bij oorlogsmonument en dorpscentrum). Het bestuur van onze
stichting heeft deze panelen ontworpen, maar wie draagt zorg voor
onderhoud ? Afspraken hierover zijn gewenst.
Ook dient er overleg te zijn over het boekenvoorraadje in bezit van
Pl.Belang en bestemd ter uitreiking aan nieuwe inwoners.
Bij het boek is een erratum gemaakt en aan PB verstrekt. Dit
erratum moet worden bijgesloten in het boek. Of dit geschiedt is
een vraagteken.
Diverse malen is getracht een bijeenkomst te organiseren; maar tot
op heden niet gelukt. Misschien lukt het wel in begin 2019. Een
gestructureerd periodiek contact lijkt aanbevelenswaardig; mede
gezien het feit dat er soms vragen komen bij PB; die tijdig
doorgespeeld moeten worden aan het bestuur van onze stichting.
Eind 2018 heeft het bestuur een nieuw project aangevat t.w.
ontwikkeling en plaatsing van een infopaneel op de begraafplaats
aan de Kerkhofslaan te Oldetrijne. Overleg m.b.t. het idee is er
geweest met de kerkvoogdij Oldetrijne/Oldelamer en er is
enthousiast op het plan gereageerd.
Inmiddels is vanaf oktober/november een begin gemaakt met het
ontwerp. Hopelijk kan het paneel in het voorjaar van 2019
gerealiseerd worden. Het enthousiasme bij de bestuursleden is er.
Rooster van aftreden: J.Boonstra (voorz./secr.) 2019; Hendrik
Fokkema 2020; Kees de Kroon 2021; Albert Conradi 2022.
Slot: Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het
werk van onze stichting en speciaal dank aan Jacob Boersma, die
pro deo de website onderhoud.
Jan. 2019 secretaris JB

